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ΓΝ ΕΚΟΌΓΤΙΚΑΥ 

Ὁ ΔΟΥΘΙΝΔΝΗΗΣ ἘΧῚ 234... τ8 ἐδ Π|. Ἃ 15; [δε 

Ιεανεϑ; ρϑισῃιηθηΐ πηδηιιϑοῦρί, ρα πηρβϑοϑί, Ὀθουηά. Ἐ. 

1---ἰ σοὺ Τῆς Εἰ οἰ Θϑιαβίίςαὶ Ηἰβίογν οἵ Ἐναρυίιβ ; 1565--- 

165. Λόγος εἰς τοὺς ἁγίους τιη΄ πατέρας καὶ εἰς Κωνσταν- 
τῖνον τὸν εὐσεβέστατον ἡμῶν δεσπότην λεχθεὶς παρὰ 

Γεωργίου πρεσβυτέρου Καισαρείας Καππαδοκίας (ρτίηΐεά 
ἴη ΟΟΜΒΕΕΊΙΒ, 0777 αἸοίΩ7124772, 1 Ὁ. 547---56ὃ ; οἵ. 

Μίρῃο, Ρᾷ 1 420 56.). 

ΤΠε ταῖπμεῦ σᾶγα 65 Ππαπηαντηρσ ἀαίες ἔγοσῃ ἴῃς απά 

οὗ {πες τ2ίῃ σεπίυγν ; ἃ ἴεν ἰοΐαϑ δάψϑβογρ ; πιίβίαΚαβ ἴῃ 

ΟΥ̓ΠοΟΡΎΑΡΥ ἀύα διγὶν ΠιιπΊθοιιβ ; ἴΠΈγῈ δ΄Ὲ 5οΠΊῈ ΟΠΊΪ5- 

ΝΞ ῸῸ ὅ5. Ὁ. 26: 80, 8. “80, Ὁ Ἐξέ) ᾿ΒόϊοΥε ὈΟΙδπΕ; 

Ὀοιυπαά {Π6 νοϊιπια δα ἰοβίέ αυδίεγηϊοηβ ἴῃ να ρΪδοαβ ; 

ἃ ἰαΐε 41} (9) σεπίυν παηὰ (4) 85 ουρρίεα (ἢε 
Γηϊβϑίησ' ρΡαβϑασῈβ Οἱ ρᾶΡΕῈΓ ἰθαναβ: 38, 1---48, 22 ([. 25--- 

209; 8 ᾿ἰεαΐ 15 πγίϑϑίησ Ὀεΐννεεη 25 δηα 26- 39, 11---40, 

32); 130, 5---ἰΙ40, 17 ((. 86---Ο1); Ι677, 15--ἰγ7γ6, 15 

({- τοῦ---113); 186, 27---109, 16 ((. 122---127}); 2109, 

26---231, 5 (( 144---149) 

Οη {πε πιαύρίηβ οὗ Α δπά οἵ Α δἵε βοβοϊίϊα, νυνὶ ἢ 
ἀΡΡεβδαῦ ἴο θε ὃν {πε 58πΊε ἢδπά 85 {Π6 ἰεχί. 

ἃ, ΣΟ ΕΝΕΝΣ ἘΧΤΧ δὶ 28 ὉΘΠΕΠΙ. Χ 21; 250 

Ιεανεβ; ἤηθ πηδηπβοῦρί οἡ ρδιοῃπηθηῖ. Οη {Πε ἢν-]ςαΐ, 

τεςῖο, 15 ἴΠ6 [ο]]οννίηρ ᾿ηἀϊσαίίοη πη ἃ ἀϊεγεηΐ μαηαντηρ 
ἴγοπι τῆς πηαπυβογρέ: Βιβλίον τῆς σεβασμίας βασιλικῆς 
μονῆς τοῦ ἀρχιστρατήγου τῶν ἄνω δυνάμεων Μιχαήλ 
(ργοραῦὶν [πες πιοπαϑβίοεν οἵ Μοηΐε αδίρδηο); οἡ [ῇς 

Μδπιβογρίς 

Α 

ΑΙ 



1. 

ν] ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

νοίθο Ψ͵Ὸ τεδαά ἴῃ {Π6Ὸ βδαῃπῆθ ἢδηά δ5 {Π6 ἰοχί, υπάθυ [ἢς6 

{π|6 πίναξ ἀκριβὴς τῆς γραφῆς τοῦ βιβλίου, ἴῃς {{{165 
δηαἃ {πΠ6 πυροῦ οἵ {π6 Ῥοοκβ οἵ [πεὶ' ἴννο ἢ βίογιεϑ 

οοηίαϊηξα ἴῃ {ΠῸ νοϊππηα: ἔ. 1Ἱ-ττΊ902 ἴπΠ6 ΕΟ] ει ϑί!οϑὶ 

ΗΙβίοτν οἵ ϑοοζαΐεβ ; ἔ. 193-290 ἴῃς Ἐς ο]ϑἰ ϑίσδὶ 

ΗΙϑίοσν οἵ Εναργίιϑ. Τηε τασι]αῦ δηα σαγοία! Παηά- 

Υπηρ Ὀοϊοηρσβ ἴο {πῸὸὶ τς σεηΐυγν ; {παῖδ 16 σαν 

ἴενν ΑΔ γεν  δίίοῃϑβ; ἃ ἔενν ἰοΐαϑ δαάβοσιρί; οὐῃορύδρῇῃϊοαὶ 

τηϊδίαϊζεβ δα νεῖν ταῦτα. Τῆς 58Ππ|16 βοῦῖρα, ἀρρδγεηίν, 

θυ ἢ αἰεγεηΐ ᾿ηΚ, Π85 γενϑεά ἴῃς ἰαχί δπα σαγαία!ν 

οογεοίϊθα {Π6 τηϊβίακεϑ, Ἔϑρεοῖα! ν ἴποβε οἱ Ὀγεδίῃϊηρ, 

δοςεηΐ, δηα ᾿οΐδοίθϑτη. ὙΠΕγα αὺα βοῃο]α οἡ ἴΠ6 τηδύρΊη8, 

ἴῃ ἔνο αἀἰϊβξεγεπε παπαάντιτηρδ: Γ, ΡγοΡΔΌΪν Ὀν τῃς ϑαπιε 

Πδηά 45 {πε ταχί, δηά 1,5 Όγν ἃ ἰδΐεῦ ἢδηά. 

Ρ ῥαἤργρλλΈαομς 688 (5381κ6]110}}, 31 σεηθ τη. Χ 55. πΠν 

Ιεανεβ. Τα τηδηιϊϑοῦρί 15 οὐ ρᾶρεῦΓ δηά ἴ5 πῃροππά, 

τηοβὲ οἵ {π6 ἰεανεβ αύε δηΐζγεὶν ἀείδομεά ; {ΠεῸ τϑὲ δηὰ 

Ιαϑί δε. τηϊβϑίησ. ᾿ς 1---131 ἘδοΙεϑιαϑίοαὶ ΗἩ!ἰϑίογν οὗ 

Θοοίδίαβ;; 132---217 Εἰ οΙαϑίαϑίοαὶ Ἡ! βίον οἱ Εναρυῖαβ. 

Οδγεία] 131} σεηΐαγν Ππαη. ΕἾνε ἰεαναβ αἱ ἰεαϑὲ ἤανε 
ἀἰβαρρεαζαεά : ἔννο αἰΐζεγ ἔ. 134 (12, 15--17, 14); οὔβ δῇξου 

ἔ, 1902 (68, 6----Ἰ 70, 21); ἴῃε εηά [5 πηϊϑϑίησ ἔτῸΠῚ 230, 

14. Ῥ οσοπίδϊηϑ 20 50Π}ο] 8. 

Β “δαγοζοϊαηδ 142; 25) σεηξίη]. Χ τὲ; 202 ἰδθᾶνεϑϑ. 

Ῥαρθύ τηδηιϑβοσρί: ἔ. 1---1 532 Εἰ ο]εϑίαϑίίοαὶ Ἡ!:ϑίοσν οὗ 

ΘοΖοιήδη; ἔ. 154---202 ΕςοΙαϑίαϑίίοαὶ Η!ϑίούν οἵ Ἐνα- 
οΥ5. 566 {Πε ἀεβογρίίοη {παΐ Μ. ἀβ Βοού 85 ρίνε 

οἵ {Π15 πηδηιιϑοῦρί [ἢ ἴῃς Ζ εζεο 7172 7117 Καὶ 1γοϊιογροσοἠἼοηιε 

ΝΟ]. ΝΊἹ, Ρ. 478 54., αηά ουκς διίοϊα τη ἴπΠῈ6 ὄσυμε οἷ Ζ᾽.77- 

ογμοίον ἐρεδζέφησ 67 δεζρίφηα νο]. ΧΙ, Ρ. 161 54. Τῇῃε 

5141} δηα γδίῃμεν σϑύε εθϑ παηάνυ.τηρ 5εεπ15 ἴο ἀδΐε 

ἔγοπι {Π6 Ρεριπηΐϊησ οὗ {πε 141 σεηΐαγν. Τῆς ΠυπΠΊΘΓΟΙΙ5 

ΔΌΡγαν! δίοηβ δύα οἰζεη ἱπαϊβιίηςί. ὙΠεῖα δα ἃ σοοά 

ΓΑΔΏΥ ἰοΐα5 βϑρϑοῦρί. ὍΤῃα νεῖν [τΓεαπθηΐ ΕὐΥ̓οῦθ. ΓΘ 

ΟΠ εν ἄτι ἴο τηϊβδηϊεγργεϊεα ϑυτθοΐϑ, ἴογ Ἐχαηρὶε καὶ 
ἴογ ὡς, περὶ ἴοΥ παρὰ, -ταῖι ἴοτ -τες ΟΥ νίςε νεῖβα. [}η 
16 πηδύρίη [Πθγα ἀγα βοῇο]α Ὀν ἴῃς βϑαπηα Παηάᾶ 85 {πε 
ἐρΧΙ, 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ν]] 

ΕἸνε οἴποῦ πηδηϊϑοῦρίβ αὐ ἀεγινϑά γογὴ [15 δ αγοςοῖ- 

αγι1ι5 (οἴ. Κευμε ἐδ Ζ ]ηδίγμοίζογι φηιεδέίφηε 67. δεῤσίφηε, νοὶ. 

ΧΙ, Ρ. 170---171): 

Ν “χαγεϊαηιης 337, 151 σαπίαγν. 

Τ }αγίδηημς 1446 (7 εἰργζαι5), το σαπίαγν. 

Ε' ἃ πηδηιβογρί ἴη {πε Εσογίοη οο]]δοίίοη ἴῃ ᾿νοηάοη, 

2,626, ςορίεἀ ἴῃ 1524. 

Κ' ῥαγίξεγης 1444 (Κ εση5), τα ἢ σεηζαγν. 

5. δεργἼαζογι τς ν ----Ἰ---- 5, τό σδηΐζαγν. 
Ννε Πᾶνε ςο]]αῖΐεά 411] {πΠ656 Ἔεχοερί 5. 
ΕῸγ {πς σοπϑεϊυϊίοη οὗ {πε εχ νναὰ ἤανε {πεγείοτα 

ΟἾΪΥ ἴο οοηϑίάεγ ΑἸΙΡΒ. Τῇεβε ίουγ Μ595., νη ϊ ἢ να 
5Π.4}} ἀϊν!δ ἰηΐο ἔννο [βπ,1}}165, ἃ δπὰ ΤΡ, αἵε ἀεγνεά 

[γοπῇὶ δῇ δύοπείγρε χ ἴῃ ΠΏ Οἢ ννεῦα ἃ σεγίαϊη Πα γΡ6Γ οἵ 

τηϊδία κα δηα ἰδσιιηδα σοπηήοη ἴο ΑΤΙΡΒ : ἰοῦ βεχϑῆρὶθ 
ΝΠ τ 26 το 21: Ἰ2)0, ΘῈΣ 181, δ᾽ εἰς: 

ΤΠς διομείῖνραε χ αἰγεαδάν σοηΐδίηθα [ῃ6 πηδύρίηδ] 

ηοΐδ5 [Πδΐ αὔὸ ἰουπά ἴἢ ΑἹ, οὔ ἰῃπ ΑΙ.Β, δηά αἷϑο ἀοιθί- 

655 ἴῃοβε {παΐ αὔε ἰοιπά ἴῃ Α οἠἷν, δηά ψῃϊοῇ δε 

ἀφξοιϊάςα!ν οὗ {ΠεῸ βαπιε ομδγασίθσ. [{ 5εεπΊ5 ΡΥΟΡ80]6 ἴοο 

1Πδΐ βογῆς οἵ {πΠ6 πηαύσίηδ] σογγθοίοηβ οὗ Α ννεῦα αἰγεδάν 
ποίβδα ἴῃ Χ, δῃά νεύε :πἰγοάιιοεδα ἰαΐοσῦ τη {πῸ ἰοχί οὗ 

ΡΒ ΌΥ Εἰπὲ σογζεοίοσ οὗ Ζ (566 Ὀείουν, βης᾿ ΖΟΆ4, 10; 

90 Πο]1α τοῦ, δ). 

ΤΠΕε εχίβίεηςος οὗ ἃ ϑρεοΐδὶ διομεῖγρε ἴογ τῆς σγοὰρ 

ΓΓΡΒῈ 15 ρίονεα Ὀν τῇδην πιϑίακεβ δΔη6] ΟπΊϑϑίοηβ ἴῃ 

Ν (0« ἘΧΔΠΙΡΙΕ : 30; 1.51, 0.. 52. 1Ὁ...ὄ δὅν,.13.: 66) 

ΠΥ 5 7. 1--6. 00, 28. 102, 28. τοῦ, κ.: 114):28. 

ΠΤ ἢ37.0 5513... 1.1..33.0.0.161, 1ὰἅ..1172.1. 

Απηοηρ {ΠεῸ τεδάϊηρσϑ οὗ ΤΡΒ {Πεγὰ ἀγα ἃ βοοα πῆϑην 

νυ] οἢ οοτῆς ἔγοπη ἃ ῬΥοςα85 οἱ γενιϑίοῃ ψῃοἢ Μ. ἄς Βοοῦ 

45 δοιίεϊν γεσοσηϊβαά (ΖεΖρολγ172 71ὲ7 Καὶ ἸγελετχρεσελῖἼεέε, 
ΝΡ 23; ΧΆ]. 26.1.33. 88... 20.1.72: .18..}.8}.}: )6 

ὑπεγράψαμεν Ὀδοαιι5ε οὗ [Πς πιίϑίακε οἱ πάντες Χ, εἴς. 
Α [15 ἐπογείογε {πε πιοϑδὲ ἱπηρογίαης Μϑ. Ῥεσδιβε ἰΐ 

ἢδ5 εβοαρβά {ῃς σογγεοίίοηβ οἵ {Π6 διοῃείγρε ΡΒ (Ξ 2). 

ννε μανε γτεργοάαποβα {πε νογβίοη οὗ Α ἴῃ {ῃς ἰοχί, δηά 

6 πᾶνε δάορίβα {παΐ οἵ Ζ οἠἱϊν ἴῃ σαϑ65 νθτθ ννεὲ ἢπά 



ΝΠ] ἹΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἴῃ Α οπϑ οἵ [{5 ιιϑ84] πηίβίαϊκοβ : ἀείδοςιναε οὐπορίδρῆν, 

οαγθ 1655 δ υπάεδιβ (11, 21. 12, 21 εἴς.), ΟΠ 551 05 (βοῇ 85 

, 20, 21. 26, τ. 27, Τὸ, 80, 3), ἐϑρϑοίδιν οὐ πεν 

(ἰο]ϊε5. 'νῆε πᾶνε αἷϑο ργείεγγεα {πε ἰεχί οὗ 2 1π ἴῃοβα 
Ῥᾶβϑαρθβθ (58,31. 129, 29 εἴς.) ψῇεγε ἀοσυτμηδηΐαῦν, ἐν!- 

ἄεξηος ἰ5 αραίηϑί [Πδὲ οἵ Α. 

Ι͂ὴ ρύουρ Ζ, Β αἰέν οἴζεη ἰτοπι ΓΡ, ἱπάδβρεηά θην 

οὗ σβ5865 ἴῃ ψ ΒΊΟΝ 10 Π65 βρεοῖδὶ τηϊϑίακεθ. ΕῸγ ἘΧΔΙΊΡΙῈ 

ἷπ 17, 21. 37, 22. .:6δ1Ὁ; 9 1Ὲ ἀρύξεβ τ Α, ασαῖποι τ 

ννΪοἢ πᾶνε ὑπάδύροηθ ἃ ϑρεοίδὶ, δῃά 12 90ΠΊ6. οδ5865 

ϑισσαϑϑία! ταν ϑίοη. δϑοπγείπηεβ ᾿πἀθεα Β. αἷοηε σίῖνεϑ 

τῆς τρῃὲ γεδάίηρ: 44, 23 (Α 15 πη1551η6). 1τΟό, 9. 

Ῥ εγίβ. σι εν {πγουρ οἸηϊβϑίοηβ. [1 γεϑαπ 65 1, 

οἰοϑοῖν (38, 20,23. 42, τά. δῆς Γ5.. 111,28. 18. τ 

20: 124; σῇ. -128, 1ν.. τό8,..1.. 173,.4. 182. ΝΣ 

225, 1) Μούθονει ἔπε Τοοηίεηίβ οἵ ἴδε ἔνοὸ Μ55 πιὸ 

[Π6Ὸ ϑαηθ. Ρ ἄοεϑβ ποῖ μονενεῦ βεεηὶ ἴο μὲ ἃ οορυ οἵ ἴ,: 
25,.32) 46, 13,20: δ4, 21, 102,3 εἰξ., εἴς: ΜΆ ΟΝ 

Γαδ! ησ5 ΡΘου]1δΓ ἴο [, αὐὰ ἴῃο86 οὗ δῇ 1πίθ]]Π! ρὲ πὲ γον ϑεῦ: 

60, τά. .7.8, 12... 1τ09,10..184. 21. 212,.35, ἘΠΊ 

[ῃ6 Ιεαϑδί ϑδυϊίν οἵ [πε τεργεβϑεηΐζαίζίνεβ οἵ οἷἶδβϑθϑ Ζ, δῃά 

ὑνσγε Α ἴα 5.1 151, (δὲ. 85. ΠεΙρεα. Τα τευ 

βίδησϑ ἴο Β ἴῃ νεῦν πηιοῇ {Π6 ϑαπια ταϊδίίοη 845 {πε εχξ 

ΟΡ το.1.:. 48, 21. τό, τῇ, 21. τοῇ, τι τοῦ, 1 ΠΕ 

18..30 διξ; δῷ Οὐ αἰβοιβοπο θ. 136,.32. 108. 8] 

Το τεοδριτα]δῖθ, Α γαργεϑεηΐθ {πε οἱ δϑί βίαίε οἵ {πε 

ἰαχῇ; [15 ἰγαδϊίοη ἀδίεϑ [τοπὶ ἴΠ6 ρεγοα ννῆθη Εναρυαβ 

ννὰ5 511} ργεβεγνεα βεραζγαίεϊν. Μ995. οἵ {ῃϊ5 ἢγϑὲ εαὐϊείοη 

ννούα ηοΐ τ] ΠΡ|16ς«4 Ὀεΐννεθεη {πΠῸ γεαῖβ ὅσο δηά ὅὃ50 Α.Ὁ, 

Δα {πᾶν ῬεοδπΊα ϑοαύοα δὲ δῇ δαῦν ἀδίο, ἴογ Εναρυίαβ 

15 Βαγαάϊν ονεῦ ααοίεά (οἴ, 2: ΖἼγεογῖα). ΑΈἙ {π6 ρεγίοά οὗ 
{πῸ τανῖνβὶ οἵ ἰβαγηΐϊηρ ἃ σορΎ ννὰ8 τιϑε ὃν {π6 πη ΠΊΕ Γ5 

οἵ {πΠ6 ᾿Πογαγν οἰγοὶα οὗ Ῥῃοίίι5. [ΤῈ ννὰ5 ἀου θέ 655 δὲ ἐπε 

58Π16 ΡΕΓΟΩ, δηα ρεύπαρθ ὄνεη ΠοῸπΊὶ ἐῃς Παηάϑ οἵ [ἢς 
5816 5οῃοϊαίϑ, [δ ἃ σορυ (Χ) γεοεϊνβά τῆς οἱ ἀδϑί οὗ οιιγ 

Βοἤο Ια (οἴ, 2ο ηογῖΩ ; 500]. 123, 5 δῃά ῥάλοζὝἠἑ βήφέάδο- 
ἐδάεῶ, σοὗ. 78, 54Ὁ,.21; 50ῆοϊ. 110, 25 34. δηαά τὐζδι, 60: 
42, 95, 21 54... Βτοτῃ {Π15 σορυ, ΑΔ, ψῇῃϊοἢ 15 ποΐ αἰζογθά 
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ἹΝΤΕΟΘΌΣΤΙΟΝ ἱχ 

Ὀν ᾿Ιεαγπεα σογγεοίίοηβ, 15 ἀδγίνεα. [γαννίηρ ἰγοπὶ {Πς 

ΒΘΠΊΘ ΘΟΌΓΟΘ Χ δὴ πηκηοννῃ ΡΠ οἱορίϑε ππ|ΐ65 ϑοογαΐεϑ 

αηα Ἐναρτίι5 ἴῃ οἠα ταν βεα δαἀϊίοη (2), ν οἢ ρούμαρϑ 

[ογπηθα ραζί οἵ ἃ οι οἵ βςοϊ βϑίαϑίοαὶ ἢβίογίαηβ. [{ 

15 το πΊ σορίθ5 οὗ [15 δαἀϊτίοη 2 [παΐ ΒΑ’ αἵ ἀδγινβα οἡ 

16 οπα παπᾶ, δῃηά οἡ {πε οἴπεῦ {Π6 αἵομείνρε οἵ 19". 

ΤΠΕ6 Ρϑδαία] νοϊιπ|ε οὗ {πῸ 1 δπγαπίίδη (1.) ννα5. νυυ τη 

ἴογ {πε οοηνεηΐ οὗ δὲ Μίςοπδεὶ, Ὀν ἃ πιοηκ νῆπο σαγοία!ν 

γεν 564 ἰ δηὰ δαἀάεά πεν βομο]ία (1.5). 
Α5 νε Βᾶνε αἰγεαάν βϑῆονῃ (226 ἐα 2έίασε ὧδ ΜΝΊεόῤῥογε 

Καΐ,εείος Χιαρίποῤοτέίρς ἐἴαηι5 ἰαὰ ἐγαω χη, 17᾽247124507176 

 Ευαργήμς, ἰουμε οἷς ζ᾽ 7γδἰγμσίζογι ᾿ιεδέϊψηα 671 βεζοίφηε, 

ΧΙ, Ρ. 161 54.), ἴποβε ραῦίβ. οἵ Εναργιαβ {πΠαΐ δα ῥύε- 

Βεινεά ἴῃ Νίσερμογιβ σοπα ἔγοπὶ Β, δπά {με ναγίϑηϊϑ 

οἵ ΝΙσερποῦιβ ἤᾶνα πΠῸ νᾶῖτια θᾶνα 85 ἰγεαπαηθν ΠαΡΡΥ 

οοπ]εοΐζαΓ68. 

7, τε} 67,121 Ω71245 ΤΙ ΧΧ ὃ σίναοβ γε εἊχίγαςσϊβ ἔοστῃ ἔνα- 

ΘΥΌ5: ΨΚ 24, 1Ν 36, αἀῃά 31. [1 δαάβ ποίῃίηρ οἵ ἱπιρού- 

ἴδῃςθ. Τῃα ϑδπὶβ πγιιϑδί Ὀ6 ϑαϊα οἱ βενεγαὶ οαζεηας {παῖ 

να ἢανε Ἂεχϑηηϊηβα, 

απο ρῥγίποαρθ: «Εαίστηασίζοαε ἠδίογίαε δεῦτε 

Ῥαρηρἧῥείί, δοογαίῖς, Ζλεοοίογ, δ οφοημδηξ οἱ ΕυΔΡΎΥΤΙΙ. 

7 μείξας, Κοδεγέης δέοῤῥαηης 1544, αἴζεγ ἤἰερίμς ᾿ὰ, ἴῃς 

νγοῦϑί οἵ {πε ἀεγναίνεβ οἵ Β. 

Μάαβουι5 ρα] 5Πης6α ἃ 1, 4ἰη ἰγΓαηϑ᾽δίοη οἵ {6 νοΪπης 

οἵ Ἐδβίίεηης αἱ ΒᾶϊΪθ, ἴῃ 1562. Ιοῇη ΟΠ τ βίορμούβοη, 

ὈΙβπορ οὗ ΟΠ ΟΠ βίο, ννγοῖα δηοίπου, νυν] οἢ ννα5 ρα 5 Πη 64 

αἴζεῦ Πἰβ ἀθαίῃ ὃν Εανναγά (οάϑαϊνιιβ ἴη 1570 δἱ [οπναίη 

ἴῃ 85 δηά {Πς 584π|ὲ γεαῦ δἱ (οίορῃξ 1ῃ ἴο]ο. Ϊῃ 1571 

ΟΠ Ιβεορούβοη 5 {γα βίο ννὰ5 α50 ΡῈ] 5Πη6α δὲ Ῥαγίϑ 
(1η [Ο]10) νι βοπο α ὃν . (υγίεγία8. 

(ετγίαδίη οορίθ5 οἵ Εἰβέίθηπα ννεγα δηγοῃςα ΌΥ βοῃοΪα 5 

οἵ τῆς {ἰπ|δ ψΠἢ ποίθβ, σογγεοίίοηβ, σοη]δοΐαγεβ, δηά 

αἰπεγεηΐ τεδάϊηρο ἀεγίνεαὰ ἔτοση οἴμοῦ Μ595. {ἢδη τῆς 

Κερήμδ, απ {π656 ναῦα υ{ΠΠ|5εαᾺ Ὀγν ἰαΐεῦ εαἀϊΐούθ. Εὸγ 

Ἐναρτία5 ἴΠπ656 ννεῦα ὃν ΟΠ τϑιορῃούβοη, πὸ τηδάς 6χ- 
{γε ον ᾿πίογθϑδίηρ σοη͵θδοΐιγαβ ἀροη {πε ἰαχί, Ὁ [ομη 

Θοδίσοῦ, ῆο πηδάςα τι56 οἵ πε ποΐοϑ5 οἵ Βοηῃ. Ν᾽ α]σδηΐα5 

Ἑιτοης5 



Ψ 81οῖβ 

Βεδάϊησ 

γυϊρσαῖα 

Χ ΓΝ ΚΘΙΘΘΤΙΟΝ 

(πον αὖ Τινάεη 754 ΔΑ 19), ϑανιπ5,.5 αΒΌ ΒΝ 

(ΒιΡΙΠοἰμὸχας Ναίίοπαϊς, Ραγίβ, Η ἴην. 709Ὁ) δπά Μέτγτίς 

(αϑαιθοη. ἵνε οηἱν Κηονν αἵ βεοοηά Παηά οἵ {πΠ6 εὐϊίοη 

οἵ Ῥαδγβ 1571, δηᾶ ἴδε οραῖΐζα δεοαζροΖ αἱ 1, γάθη. 

Ιπ 1581, Ρεΐεγ ϑδυβτάμϑ οἵ 1,δαυναγάβδη γε-εἀϊεα αἵ 

Οοϊοσπς ΟΠ βιορῃούβοπ᾽ 5 [,δ{1η ἰγαηϑβδίϊοη, δηα σανε 85 

Δη Δρρεηάϊχ ἴο ἔναρσίιβ ἴπΠ6 ναγδηΐβ οἱ ΟΠ ϑιορῃούβοῃ 

αηα Ουτγίζογι5. [ἢ 1ΠηΠ6 πὲνν ἀξησνα εαἀϊίοη οὗ 612,8 

γερεηΐ οὗ ἴῃς ατεεκ ἰεχίβ οἵ Ἐβεθηηθ ννὰ5 δα ἀβά ἴο {Π6 

δἀϊίοη οὗ ϑυβτάιβ, αηπὰ ἴῃ ἴπΠῸ οαθ6 οἵ Ἐναρσγι5. [Π6 

νατίδηίβ οἵ Ϊ. 5 δ! σου. 
Α πεν ρεγοά οἵ {πε Ὠϊβίογν οἵ {πε τεχὶ Ῥερίηβ ψ τῇ 

Ηδητν οἱ Νίαϊοῖβ δῃὰ {πε ἀϊβοονεῦν οἱ 2. αργεηζϊαγιές Τ,. 
Ηδς ριυ]:15ΠπΠε4 {Π6 ατεεκ δοοϊεϑιαϑίοαὶ ἢἰβίογδηβ δὲ Ῥδγίβ 

ἴῃ 1673 ΜΙ ἃ 1, ἴῃ {Γαηϑδίίοη οὗ ννηϊοῇ ἃ ἰαῦρε ρατί 

ννὰ5 οὔ ρΊη4]. Βαϑίάθ5 Ἐβίεηηα ἢς τπηδάς τι58ὲ οἵ Μυ5- 

σαΪπ5, ἴῃς ἀσεηανα εαϊίίοη, [ἢ6 ἡοΐεβ5 οἱ ὅϑδνι]πι5 δηά 

Μυ]οδηϊι5, ΝΙσΘρἤοσι5 δηα ἢϊ5 γαηβίδίου 1 δηριιβ, δηά 

αῦονε 4}1 7, εἰ ογαγιτς ΓΤ, ἃ5 νν6Ὲ}] ἃ5 δῇ ᾿ποοπῃρ]εῖε σο]]δίϊοη 

ΟΥΓἽΙ, πιδάς ἔογ ἢϊῃ Ὀγν [86 ΕἸογεη πὸ, ΕὙΠΗΙΠΠΒ τὰ 

οἴϊξεη ἰηἰτοάυςεα τεαδαϊηρα οὗ 1, ἰηἴο {πὲ ἐεχὲ που 

βίδίηρ [Πα Πα δα ἄοηβ 58οθ. ΗΪ5 εαϊίοη, Γαγη15Π6 64 τυ] ἢ 

νοῦν ἰδαγηβα ποΐε5, τη κε ἃ σύεαΐ ᾿τηργονεμηδηΐ ἴῃ {Πς 

τε χί. 

Απιοηρϑί οἴπευῦ ταρτηΐβ οἵ Δίαϊοῖϊβ ταδν Ὀὲ οἰϊεά 

τῃοβϑ6 οὗ Απιοίεγάδῃ,, τόου, δηᾶ Τιυτίηῃ, 1720θ. Τἢδῖ οὗ 

Ἀεδάϊηρ, Οδερηᾶσε, 1713, 15 ἴῆ6 πιοϑὲ ἱπηρογίαπηίϊ. 

Βεϑηδδίῃ {Πς σοτμητηξηΐαῖν οἱ Ν ὶοῖβ ῃ6 ἢδ5 δα δά βενείδὶ) 

ποΐα5, δηά ϑοπῆα σοη]δοΐαγεβ οἵ {πε ἘηΡΊ 5 ΡΠ] ο]οριβέ 
Το, αηά δὲ {πε εηά οἵ {ες νο]πΠΊ6, ἃ ἰοαΐ οἱ ναγίδηΐβ 

ἴα κβη ἴγτοπὶ ἴννο δηηοίαϊε οορίεβ οἱ Ελβίδθηηα: οὴα Ὀν 

Μέτις (δϑαῦθοῃ, ἴῃς οἴπεγ ὃν Βίβῃπορ 1 οἤΠδίεὶ. 
Τῆς οὐἀϊίίοη οἵ Βεδαάϊηρ Ὀεσοδίηα τῆς νυϊραΐα: [6 

ατεεκ ἰοχί οἵ {Π15 δὐϊτίοη ννὰθ ΡῈ] 156 δὲ Οχίοτγά 

ἴΪΏ 1844, ΜΙ πἀππιδ]1Πε6 4 σαγοθϑϑῆθθθ δηα ἸΡΠΏΟΥΔΠςΕ. 

Χο]. 86" οἵ Μίρης᾽ 5 δαΐγοίοσία Ογαέοσα (1865) 5᾽τΡῚν 
τερτοάιϊτιοεϑ Ἀϑδαϊησ. 

Βεϑιάεβ ἴπε8ε εὐϊίίοηβ, ἴΠ6 οὐΪν ννοῦκα ψ περά 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΙ 

τηθηϊίοη δὲ νο ἱπηρογίαηί αγίϊοϊεθ (566. ἀρονε, ῥ. νὶ 

αηα Ρ. ν]])ὴ ὃΌν Μ. ἀε Βοού ννῇο αἰϊβοονεγεα 1, λίγ), 71 711ε5 

Α, απά {πε δοσοιπί οἵ τῇς Οχίογαά εαἀϊίίοη ὃν Νοϊῖβε 

(Τἀεοοίοσίσξελῦε Οπμαγίωδελγιζέ, ἴ. 43, 1861, Ρ. 674 54.), 
νν Ποἢ ἰ5. ννουίῃ]εθ5. δε ονέὲ τπησοῇ το {πε ἰαρουγβ οἵ 

Μ. ἀε Βοοῖ, ννῇῆο πα85 ριθ] 5 ῃε4 τηοάεὶ εὐἀϊτίοη5. οἵ 

ΒυζΖαηίϊπα δυΐῃούϑ, νυ] οἢ ἄνα εαἀϊΐοῦβ οὗ οἱϑϑίοδὶ ἐεχίβ 

ννου]α ἀο ννῈ]] ἴο ᾿πγιϊαΐα. 

νε πᾶνε τεϊαϊηβξαᾷ τῆς αἰϊνίβίοῃ ἴῃ ομαρίειβ οἵ {Π6 

νυ]ϊσαῖς, ΔΙ ΠΟῸΡῊ ἰξ 15 ἀείεςξίνε (οΓ 1 6, εἴς.) ἀπ ἀοε5 

ποΐ αἰννανϑβ (δ ἘΠ Π1Π}ν τεργεβϑεηΐ {παῖ οἵ Ζ (οἴ. Ρ. 51,1. 156, 

28 εἰς); [πε πηιαύσίηαὶ πα ρεῦβ οὗ Α αἵε σίνβ ἰῇ {Πε 

οὐ εἶσ] ἀρραγαῖιβ. ἵδνε πᾶνε τεργοάμποςα ἴῃς πίνακες οὗ 
1Π6 ἔννο οἰα5565 οὗ Μ955. ((ογ ψιδϑίίοηβ σοποθύηϊηρ [Π658 

140 165, 566 ἄδυμξ οἷ 2, 7ημ5ΐγ. μδί, ΧΙ, Ὁ. 167 5484... 445 

ἴογ Ἐναρτίι5 ΠἰπΊ56 1, ΠῈ Πδ5 αἀἰνι δα ἢϊ5 ΠΙβίογν ᾿πΐο 51Χ 

ῬοΟΚβ, ννῃϊοῃ δ (8115 λόγοι, διαλέξεις, ἱστορίαι, πόνοι, 

βιβλία. 

Οὐ ογτσαὶ ἀρραζϑίιι5 σοηΐδίηβ. 411 ἴῃ ναγίδηΐβ οἵ 

ΒΕΕΡΒΑ", ἐχοερὲ ἰοΐδοϊϑῃηβ, αὐ ἴογ ε, Ὑ ἴοῦ γν, λλ ἴοσ δ, 

νν ἴοῦ ν, ρρ ἴοΥ ρ, ἰοησ νοννβὶβ ἴοῦ ϑῃοσγί, οὐὔὐνίοβ νϑίϑ8, 
τηϊϑίακεϑ οἵ Ὀγεδίῃίηρ οὐ δοοεηῖ. ὃε ποῖΐε μονέενεῦ 

οα565 οὗ ἀουθίΠι] οὐἰ ποσγαρῆν, ππούρο]ορίοδὶ ἀϊδγεησαϑ 

γνοίην οἱ τηβηϊίοη, απα νοις αἸϑι!ποί!οη 411] ναγίδηῖβ 

οὗ ργύόρεῦ παῃῆεβ. Αἰΐϊεῦ ἃ ἰαϑδί γενίϑίοη οὗ Α, ψε ἢδνε 

ποίϊεα 1 1Πς 2,γεἶεχ 71077127124722 Ξοπ]6 ἀδίβ:]5 οἵ δοσεηϊαδίϊοη 

νυ] ἢ ννασγα οπηϊττεα οὐ ᾿παχαςῖ 1η [ἢ6 ογἱζσα] ἀρραγαΐιϑ. 

ΕῸΓ 16 οἤοῖοςς Ὀεΐννθθη εἰς οὐ ἐς, ίογ ἴῇῆς. ς δπά ν οἵ 

ΘΙ Ρἤοην νγα ἤᾶνε ἰο]]οννεὰ Α δηά ἴῃ 115 ἀβίδι!ε 1. 

ΟΠ γΙβιορῃούβοῃ, Ν᾽ ὶοίβ, αηα οἴ πεὺ ϑοῆο!αῦβ ἤανε πηδάς 

ὈΓΠΠ}Δηΐ σοη͵εοΐαγεβ οἡ {ἴῃς ἰεχί οἵ ἔναρτιιβ. ὅνε ἤᾶνε 

Ιηϑαγίεα ἃ ἰαῦρα ΠυΓΊ ΡΥ οἵ {Π656 ἴῃ οὐἱσ οὔ1ς4] ἀρραΐα- 

τι5, Ομ ἢν ἴο ργενεπί οἴ πεῦβ [ΓῸΠΊ ᾿οϑίηρ {{π|6 1η τηδκίηνσ 

Π6 ΠῚ ἀσαΐη, οἡἷν Ἔεχρύθϑϑὶν ροϊηϊτηρ [Π6πὶ ουΐ ἃ5 Υ͂ΟΠΡ 

ἴῃ 50ΠΊ6 Οᾶ565 ψνῆθγε {πεν πιρῃϊ τη]5]εδα ἃ τοδάεγ νῃῸ 

ννὰ8 ποΐ [δγ, 1 Γ νυν [ῃς ναγεα σοηϑίγιοίοηβ δηά 111ο- 

σοὶ βίν]ε οἵ ἔναργιβ. [{ νου] ἤᾶνα ἰαϊζεη ἴοο ἰοηρ 

ἴο ρΡοϊηΐ οὔκξό ἴῃ {Π6 οὐἹτῖσαὶ ἀρραζϑΐζιι5 41} ἴΠ6 ραβϑϑαρεϑ 

Ῥγεϑθηΐ 
βὐἀὐϊίοη 



ΧΙ ΙΝΤ ΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

νΘΓα νὰ ἤᾶνε θα οὈ] σε ἴο σογεοΐ {Π6 δοσεηϊαδίίοη 

8 η4 ἀῇονβξ 411 {πῈ ραποίιδίίοη οἵ {ΠῈ νυ]σαΐα, 

1 ννὰβ ραῖί οἱ {πε σεηείαὶ ρίδη οἵ {15 σο δοίη 

ἴο ἱπαϊσαία ἴῃ πε πιαύρίη Ὀοΐῃ ϑοιτοαθ δηα ρδύ8116] 

Ῥαϑϑασεβ. Τῇῃε διηομηΐ οἵ 5ρᾶοα δοοογάεα ἴο τι5 ἀ14 ποΐ 

ΔΙ]ονν οἵ οὐ φιοίίηρ {πη 411. ε ἤανε {πεγείογε Ὀβεη 

ΟὈΠΙΡεά ἴο τπῆᾶκε ἃ οἽποῖσε, Κηονίηρ {παΐ {Π|5 σἤοῖςσα 

ννπδίενεῦ τ τηϊρῃξ ΡῈ ψουἹά ᾿ἰεηα [[561{ ἴο οὔ οΐϑπη. 

Βυΐ νε δεῖ ἴ{ Ῥείογε ουγζβεῖνεβ ἴο Πιγηϊθϑῃ {ΠπῸ ταϑαᾶ θοῦ 

οἵ Ἐναρυγίιθ ἢ 411] {πε ἱπηρογίδης ρᾷγα}]16] ραβϑαρεϑ, 

ΔΠηἃ 85 Γεσαγαβ ἢϊ5 ἰοϑδί βοιγσα5 ἴο ΘΌΡΡΙΥ 41] ἴῃς εἰειηθηΐϑ 

ΠΕσΘβϑαῦν ἴο ἀδίεγπηηα {ΠΕ ΠῈ 85 ἴδ ἃ5 ῬρΟβϑϑίθ]ε. 

Ιῃ σοπο]ιιϑίοη νγα νν]ϑἢ ἴο Ἔεχρύεϑθϑ οὔστ δοκπον]εάσ-ς 

τβηΐβ ἴο Μεβϑίβ ΟἸαν᾿ 5 τεδά θυ, ννῆοβα ἰδαύηΐηρ δηα σαῦα 

αν ΠΙσῃίθηβα οὐἵ ἴδϑκ [ἢ ραβϑίηρ {Π1|5 ψοῦκ [Πγουρἢ 
1ῃε6 ρῦεβ88. 



ΤΕΘΤΙΜΟΝΙΑ 

Εχ Αοἴίοης αυϊηΐα ΝἼΙ] συν η αἱ] οΟδοιπηεηΐοδεα, 84. 787 

(Μδηϑὶ ΧΠῚ 180): Ἔκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας 

Εὐαγρίου ἐκ τοῦ δ΄ λόγου: Μετὰ γὰρ τὸ προσβαλεῖν 

174, 15---ἀὨαφινεμομένου 175, 17. 

Εχ ΒΙΡΙΪοίμεσα ῬΠοιΐ, οσοά. 29: ᾿Ανεγνώσθη Ἐὐαγρίου 

Σχολαστικοῦ ἀπὸ ὑπάρχων, πόλεως δὲ ᾿Επιφανοῦς τῆς 

κατὰ τὴν Κοίλην Συρίαν, ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ἐν τόμοις 
Ὁ » Ν ΄ ᾿Ἶ , - ἊΨ ᾿Ἷ ἕξ, ἀρχὴν ποιουμένη τὸ τέλος τῆς Σωκράτους καὶ Θεοδω- 

ρήτου ἱστορίας, καὶ κατιοῦσα μέχρι τῆς βασιλείας Μαυ- 
Γ. » “ ᾿] Ὁ , Ξ » 

ρικίου, ἔτος δωδέκατον ἐν τῇ βασιλείᾳ διανύοντος. "ἔστι 

δὲ τὴν φράσιν οὐκ ἄχαρις, εἰ καί πως περιττεύεσθαι 
ἐνίοτε δοκεῖ" ἐν τῇ δὲ τῶν δογμάτων ὀρθότητι ἀκριβὴς 
τῶν ἄλλων μᾶλλον ἱστορικῶν. "ἔχει δὲ καὶ χρήσεις 

περὶ εἰκόνων. 
Ε νι 5. ϑυπΊθοηῖβ ᾿ππίοσῖβ ἃ ΝΙΓσΘΡΠοΥΟ τηδρ ϑίγο 

Απεϊοομίαε, ὁ Οὐρανὸς αϊςΐο, σοηδβογρία, ἃ. 976---1Ο25 

(ς. 237, Μίρῃε Ρᾷ 86" 3204): Νόσου ποτὲ λοιμικῆς 

γενομένης καὶ τῶν ἀνθρώπων πολλοὺς ἐπινεμομένης, 

συνέβη ταύτης ἔργον καὶ θυγατέρα τινὸς Εὐαγρίου γε- 
, Ν 3 Φ », ς - ΨΩ - ᾽ ᾿ 

νέσθαι' σχολαστικὸς δ᾽ ἦν ἄρα ὁ Εὐάγριος οὗτος. ᾿Επεὶ 

δέ τις ᾿Επιφάνιος, λληνι τηνικαῦτα λεγόμενος προσανέ- 

χειν ἀπάτῃ, οὐδὲ μίαν ὑπέστη περὶ τὰ τέκνα ζημίαν, 
» ,ὔ ’ ἈΝ δ᾽. Ὲ Ν “ Ὅ εἰσίασί τινες τὸν Εὐάγριον λογισμοὶ βλασφημίας, οἷα 

τὰ τοῦ πονηροῦ δελεάματα, ἐκ τοῦ σφοδροῦ μάλιστα περὶ 

τὴν παῖδα πάθους τῷ ἀνθρώπῳ ἐπιφυέντος, ὡς ἄρα τὰ 
τῆς θρησκείας ἐκείνῳ πρὸς τὴν τῶν τέκνων ζωὴν ἐπαμύνοι. 
Καὶ μέγαν ἐκ τῶν τοιούτων λογισμῶν ἡ ψυχὴ κλύδωνα 



ΧΙΝν ΤΕΤΙΜΟΝΙΑ 

καὶ σάλον εἶχε, καὶ πολὺν αὐτῷ τὸν κίνδυνον ὥὦδινεν. 

Ὅπερ τὸν ἅγιον τῷ πνεύματι ἡηνόντα, δηλῶσαι τῷ 
Εὐαγρίῳ, καὶ γὰρ ἦν αὐτῷ ῥοπῇ διαθέσεως ἐπικλίνων. 
ὋὉ δὲ τῷ τοῦ πράγματος παραδόξῳ καταπλαγείς, ὅτι 
ἅπερ ἦν ἐν μυχῷ καρδίας αὐτῷ δῆλα τῷ Συμεὼν κατει- 

στήκει, φόβῳ τε πολλῷ καὶ μετανοίᾳ ληφθείς, ἄνεισι 
πρὸς αὐτόν, δάκρυσι μᾶλλον καὶ πάθει ψυχῆς ἢ γλώττῃ 

ταῦτα καὶ χείλεσιν ἐξομολογούμενος. Συγγνώμης παρ᾽ 

αὐτοῦ τοίνυν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ φαρμάκων οἰκείων τοῦ 

ἁμαρτήματος τυχών, ἐπανήκει (οἴ. Ἐξναρτίι5, Ρ. 2309, 22 5.). 

Ἐχ Ηἰβίογία βοοϊοϑίαϑίίοα ΝΊσΈρ Ποῦ! (811|511,}1}0.1,6.1 

(Ρ. 35): ᾿Εντεῦθεν πάλιν ὁ Βυζάντιος ἀναγνώστης Θεό- 

δωρος, καὶ ὁ Κίλιξ Βασίλειος, καὶ ὁ ἀπὸ ἐπάρχων 
Εὐάγριος, τὰ τῶν ἀνωτέρω χρόνων καὶ πρὸ αὐτῶν ὑπερ- 
βάντες, οἱ μὲν τοὺς οἰκείους χρόνους τοῖς ἐκείνων παρέ- 

ζευξαν, τὸ τῆς πραγματείας δυσχερὲς ὑπολογισάμενοι" 
ἄλλοι δὲ καὶ τὸν βίον τῷ συγγράφειν ἀπολιπόντες, τὴν 
τῆς ἐπιβολῆς ὑπόστασιν ἥκιστα συνετέλεσαν" ὅ γε μὴν 
Εὐάγριος ὁ ̓ Επιφανὴς καὶ μέχρι τῶν ᾿Ιουστίνου δὴ χρόνων 

τὴν ἱστορίαν καταβιβάζει, τῷ πλείστῳ μέρει πράξεσι 

διατρίβων ταῖς κοσμικαῖς, ἐκ τῶν Εὐσταθίου τοῦ Σύρου, 

Ζωσίμου τε καὶ ἸἹΙρίσκου καὶ ᾿Ιωάννου, ἸΙ]ροκοπίου τε τοῦ 
Καισαρέως, ἔτι δὲ καὶ ᾿Αγαθίου, τῶν κατὰ τὴν τῶν χρόνων 
ἐκείνων διαδοχὴν ῥητόρων, καὶ ἑτέρων ἄλλων οὐκ ἀγεννῶν 
συγγραφέων, τὰς ὕλας τῆς ὑποθέσεως ποριζόμενος... «Τοῖς 

δ᾽ ἐφεξῆς Εὐάγριος δίεισιν ὡσεὶ χρόνον καὶ αὐτὸς ἐτῶν 
ἑκατὸν τεσσαράκοντα. (Νοηξη Εναρτι ᾿ἰαπάδιιγ ργδε- 
ΤΕΥΘΒ ΧΥΙ ΟἹ ἐ: ΧΥΤΙ τὸ} 

1)ὲ 8ὲ ἴρβε Εναρτίαβ: 16, 232. 21, 256. 22, τ πο 

25, 2. 124,31. 130, 26. 133, 17. 171; 21. ττοοοοΨἔΨ τς 
2, 204, Ὁ. 214, 14. 215, 3ὰ Ζιό, 28, 210, 1. 

17. 25, 24. 227,4. 218, 10. 220, 85..2 1 
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Ζ-- ΠΟη56η581:15 σοσϊσαχ ΤΠ ΡῈ νεὶ (0Ὁ] Ῥ ἀξεεςι) 1.8. 

ν-ενι]σαία, 59 ]Π1οεῖ πδδάϊηρ. 

(γ. Ξε (ΠΥ ΟΡ ΠΟΥΒΟΠι5. 

ΝΙΊς. Ξε ΝΊσΈρμοσι5 (4]]. δηῖῃ. 

ΘΟΕ: ΞΞΘΟΒΙΘΕΙ. 

51. Ξε Κορεσία5 ϑίθρ δ η15. 

ΜΔ]. -- Ν ιβϑιβ. 

(οηςσ., να] Αςί.ΞΞ (Οη61114 δα. Μδη8ὶ. 

Α5.-- ΒΟΙ]Δη41 Αςία ϑδηοίογυτη. 

ΕῊἨΘ-ΜάΏΠδυ, Εταρτηεηΐα ΠΙβϑιουισούθτῃ (ΥΔΘΟΟΥ ΤΊ. 

ΡΑ νεὶ ΡΙ,-- Μιρης, Ῥαίγοϊορια αἀδξοδ νεὶ 1 δι1η8. 

ΒΑΓ ΘΌΥ. Ξε ΒαυμΘΌγτδειβ εα. ΑΌΡε]οοϑ εἴ 1 γγ. 

Τοῆ. ΝΙΚιι- Οὐγοηιφιο ὁ εαηι, ἐνδφιε ἐδ Λζβίοιι, εἄ. Ζοίεη- 

ῬΟΥ͂Σ 1 ΝΟΤΙΟΕΒ ΕΤ ἘΧΤΕΑΙΤΒ ΠῈΒ ΜΑΝΌΘϑΟΕΙΤΒ θῈ ΤᾺ ΒΙΒΙ. 

ΝΆΑΤ,, ἰοχὴ: ἘΣΙΥ. 

Ρείγαβ [Ὀ6γ. τε δε ζγζδ ο67. 766γ67, εα. ἘἸοΠαγὰ ἈδαρΡθ. 

ΘΙΠΏΟΟ. Ξε ΤΠΘΟΡΥ]δΟοΙΙ Θιτηοοδίίζαα ΠΙϑίοσἹθ. 

Οεάγεηι, ΟΠΓΟΠΙΟΙ ΡΆ50Π.4115ὥ, Μδ]α]δθ, ῬΥΟσΟρΡΙ ραρι παύση Πι- 

ΤΊΘΕΙ Ξε αα. Βοηη. 

ὙΠΘΟΡΠΔΗ15 ΡΑΘΊΏΔΙΓΙΠΠ ΠΌΓΏΘΥΙ Ξε Εα. ἄς ΒΟΟΥ͂. 

Ζοπδύδθ ῬαρΊΠΔΙΓΙΠῚ ΠΕΠΊΕΘΙΙ Ξε δα. 1,. ΤΠ ΔοΥΐ. 
Ζδομδγιατη ἸΘσΊΠγ5 [ἢ νΈΎβΊ Οη6 ΔηΡ] σα ΗΔ] ΟΏ. 

ΤοΠΔηΠῈ πὶ ἘΡΠΘϑΙΠΠΔ ἸΘΡΊΠ115 ἴῃ νοΥβΊ 6 σευπιδηΐοα ϑοπδη- 

[6] 660. 



247 Κεφάλδιὰ τοῦ πρώτου τόμου τῆς ἐκκλησιδοτικῆς ἱοτορίδο 

ΕΥ̓ΔΓΡΙΟΥ οχολδοτικοῦ κἂὶ ἀπὸ ὑπάρχων τοῦ ᾿Επιφδνέωο. 

’ ’ ἴω ᾽ὔ “ πν Ν ,ὔὕ Ν 

α. Προοίμιον τοῦ συγγραφέως, πώς ἐπὶ τὸ γράφειν τὴν 
[4] ’ ΕῚ ’ “- -“ ,ὔ Ψ 

παροῦσαν πραγματείαν ἐλήλυθεν. Εἶτα πρῶτον κεφάλαιον, ὅτι 
. Ἁ ΄ὔ - 3 “ 3 “ - Φ' ὦ »Ὶ 5 μετὰ τὴν κατάλυσιν τοῦ ἀσεβοῦς ᾿Ιουλιανοῦ τῶν αἱρέσεων μικρὸν 

- σ ε Ἁ ’ὔ ᾿ ,’ ,7ὔ 3 ’ὔ 

παυθεισῶν, ὕστερον ὃ πονηρὸς διάβολος τὴν πίστιν πάλιν ἐτάραττεν. 

β΄. Ὅπως ἐφωράθη Νεστόριος δι’ ᾿Αναστασίου τοῦ μαθητοῦ 
’ Ν ζ 3 Ν ’ὔ Ἀ ε ’ὔ “-“ 

διδάσκοντος μὴ θεοτόκον ἀλλὰ χριστοτόκον τὴν ἁγίαν καλῶν θεο- 
μήτορα, δι᾿ ἣν αἰτίαν καὶ αἱρετικὸς ὡμολόγηται. 

ῖιο γ΄. Οἷα ὁ μέγας Κύριλλος τῷ Νεστορίῳ ἔγραψε, καὶ ὅπως ἡ 
’ ’ ΕῚ 3 ,ὔ 3 ’ ε ἐ 3 ’ “ 

τρίτη σύνοδος ἐν ᾿Εφέσῳ ἠθροίσθη, ὑστερήσαντος ᾿Ιωάννου τοῦ 

᾿Αντιοχείας καὶ Θεοδωρήτου. 

δ΄ Ὅπως παρὰ τῆς συνόδου καθῃρέθη Νεστόριος, τοῦ ᾽᾿Αντιο- 

χείας μὴ ἐνδημήσαντος. 

15 ε. Ὡς μετὰ πέντε ἡμέρας ἐλθὼν ὃ ᾿Αντιοχείας Ἰωάννης 

καθαιρεὶ Κύριλλον τὸν ᾿Αλεξανδρείας καὶ Μέμνονα τὸν ᾿Εφέσου" 
ἃ 5 ,ὕ, ΄, 5Ὶ 7 2“ 3 ΄ὕ Ἀ Ἢ 2 

οὗς ἡ σύνοδος πάλιν ἠθῴωσεν καθελοῦσα ᾿Ιωάννην καὶ τοὺς μετ 

αὐτοῦ Καὶ ὅπως διὰ Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως συμβαίνουσι 
᾿ 

Κύριλλος καὶ Ἰωάννης, κυρώσαντες ἔτι καὶ τὴν Νεστορίου 
’ 20 καθαίρεσιν. 

ς΄, Περὶ Παύλου τοῦ ᾿ἜΠξμέσης εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν ἐλθόντος, καὶ 
ἔπαινος Κυρίλλου διὰ τὴν ἐπιστολήν. 

“ 3 

ζ. Οἷα ὃ δυσσεβὴς Νεστόριος πεπονθέναι περὶ αὐτοῦ γράφει, 
»“" »“ ΕΣ 

καὶ ὡς σκώληξι τὴν γλῶτταν τὸ τελευταῖον βρωθεὶς εἰς Οασιν 
28 ἀπέρρηξε τὴν ψυχήν. 

ΗΙὶς ῥυπηὶ 1ἰὈγὶ ἱπάθχ ἴῃ Β, ἀἄδεθί ἴῃ ΤΡ; ροβί ᾿Επιφανέως δάά. 
Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ ΞΙανθοπούλου ὁ πίναξ τααπιι5 αἱ νἱ. τεοαπίϊου ; οἵ. 

αυδ6 ἀἰδβογαίτηι5 46 ΝΊΟΘΡΠΟΥΟ λφύτο ὧἷ6 1,7ρ5 17. ῥιόϊ. 671 Βεῖρ. Χτ, τότ 
Ι τὰ κεφάλαια ν 12 Θεοδωρίτου ΒΥ 

Ε. " 



2 ἘΝΑΘΆΚΠ 

᾿ 
΄ “ ’ 

η. Ὡς μετὰ Νεστόριον Μαξιμιανός, καὶ μετὰ τοῦτον ΤΙρόκλος, 

εἶτα Φλαβιανὸς γίνεται. 
“ “ “ ἊΣ Ν “ 

θ. Περὶ τοῦ δυστυχοῦς Εὐτυχοῦς, καὶ ὅπως παρὰ τοῦ Κων- 
“ Ν Ἂ, “ 3 3 ΄ὔ 

σταντινουπόλεως καθῃρέθη Φλαβιανοῦ, καὶ περὶ τῆς ἐν Εἰφέσῳ 
΄“ ’, 

δευτέρας λῃστρικῆς συνόδου. 
“ Ν ΄ 

ι. ὋὍὍσα παρὰ τοῦ Διοσκόρου καὶ Χρυσαφίου τὸ παράλογον ἐν 
[ἡ 

᾿Εφέσῳ συνέδριον διεπράξατο. 
“ἢ ε ΄-“ ε “ “- 

ια. ᾿Απολογία τοῦ συγγραφέως ὑπὲρ τών ἐν ἡμῖν διαφορῶν, 
“ “ “ 

καὶ κατάγελως τῶν “Ἑλληνικῶν ὑθλων. 
᾿ ψ 

ιβ. Ὅπως ὃ βασιλεὺς Θεοδόσιος τὴν Νεστορίου αἵρεσιν 
39 ᾿ς 

ἀπελαύνει. 
“ “ Ψ, 

ιγ. Περὶ τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοῦ Στυλίτου. 
“ 3 ΄ Ν Ν 

ιδ΄ Περὶ τοῦ πολλάκις φαινομένου ἀστέρος ἐν τῇ περὶ τὸν 
΄, - ΄ δι. Ψ ’ [ ε ἐ ε Ν Ν Ὁ 

κίονα στοᾷ τοῦ ὁσίου Συμεών, ὃν ἑωράκει ὃ συγγραφεὺς καὶ ἀλλοι, 
“- “-“ “-“ “Ἁ ’, 

καὶ αὐτῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ ἁγίου. 

ι. Περὶ τοῦ ἁγίου ᾿Ισιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, καὶ Συνεσίου 
“: ’ 

τοῦ Κυρήνης ἐπισκόπου. 
Ψ «Ἡ ’ὔ 3 

ις΄. Ὅπως ὃ θεοφόρος ᾿Ιγνάτιος ἐκ Ῥώμης ἀνακομισθεὶς παρὰ 

Θεοδοσίου ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κατετέθη. 

ιζ. Περὶ ᾿Αττίλα τοῦ Σκυθῶν βασιλέως, καὶ ὅπως τὰ ἑῷα καὶ 

ἑσπέρια κατέστρεψε: καὶ περὶ τοῦ γενομένου ξένου σεισμοῦ καὶ τῶν 
Υ 9 ’ “ ᾿ 

ἄλλων ἐν κόσμῳ φοβερῶν σημείων. 
’ὔ Ἂς ἴον 3 ΄“Ὁ ““ 3 3 ’ Ἂς, ’ὔ’ ε 

ιη΄. Περὶ τῶν οἰκοδομιῶν τῶν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, καὶ τίνες οἱ 
« 

ἐργασάμενοι ταύτας. 

ιθ. Περὶ πολέμων διαφόρων ᾿Ιταλικῶν καὶ ἸΤερσικῶν οἱ ἐπὶ 

Θεοδοσίου γεγόνασι. 

κ. Περὶ τῆς βασιλίσσης Ἑδοκίας καὶ Ἑδοξίας τῆς θυγατρός, 
ΝῊΡ τ ἤκχ,- ΄ Ἅ ΠΕ ΄ ἌΣ 

καὶ ὅπως εἰς ᾿Αντιόχειαν καὶ Ἱεροσόλυμα αφίκετο. 
“ Ν 

κα΄. Ὅτι καλῶς τὰ περὶ τὰ Ἱεροσόλυμα ἡ Εὐδοκία διέθηκε" 
Ἂ Ν ΄ “ Ν ἐκ “ 3 “Ὁ 

καὶ περὶ διαφόρου βιοτῆς καὶ διαίτης τών ἐν Παλαιστίνῃ μοναχῶν. 

κβ΄. Ὅσα ἐδείματο ἡ βασιλὶς Ἑδοκία κατὰ Παλαιστίνην, καὶ 
Ν “ “ “ ,ὔ τ ,ὔ δ Ν α΄ ἢ ππὺν 

περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ πρωτομάρτυρος δτεφάνου, ἔνθα καὶ ὁσίως ἐτάφη. 

Ετι δὲ καὶ περὶ τῆς τελευτῆς τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου, 

21 σεισμοῦ] σημείου ν 

δ 

20 

28 

30 

Ἢ 



ΓΙΒΕΙ 1 ΙΝΘΕΧ 3 

ΕΥ̓ΔΓΡΙΟΥ οχολδοτικοῦ κἀὶ ἀπὸ ὑπᾶρχων τοῦ Ἐπιφὰνέως 
εκκληοιδοτικῆς ἱοτορίδο λόγοι κ'. 

΄ πὰ ’ ν᾿ ἝΝ ᾽Α ’ ’ δ" ὰ προοίμια, καὶ περὶ ᾿Αναστασίου πρεσβυτέρου συμπαρα- 

γενομένου Νεστορίῳ. 

585. β΄. Περὶ Νεστορίου ἐξακολουθήσαντος αὐτῷ. 
“ 3 ’ 

γ. Περὶ τῆς συναθροισθείσης ἐπ᾿ ᾿Ἔ φέσῳ προτέρας συνόδου 

καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῇ. 

δ. Περὶ Παύλου ἐπισκόπου ᾿ἜἜ);μέσης καὶ τῶν ἐπιστολών 
3 ’ Ν ’, ἈΝ -“ 3 -“" ε ’ 

Ιωάννου καὶ Κυρίλλου καὶ τῆς αὐτῶν ἑνώσεως. 
’ Ἀ -“ ΕἸ ΄-“) ,ὔὕ ἈΝ -“ ΕῚ ΄»“ὔΨ 3 ΄΄"ὦὄΦ'! 

ιο εἢἰ. Περὶ τῶν ἐξοριῶν Νεστορίου καὶ τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ 

τῶν περὶ τούτου. 

ς΄, Περὶ τῆς Μαξιμιανοῦ καὶ Πρόκλου μετὰ Νεστόριον χειρο- 
’ Ἀ “-“ 3 3 ’ τονίας, καὶ Φλαβιανοῦ μετ᾽ αὐτούς. 

Ν “- ᾿, Ν 3 ’ Ὁ τον ΄ Ν ζ. Περὶ τών κινηθέντων παρὰ Εὐσεβίου τοῦ ἐπισκόπου κατὰ 

15 Εὐτυχοῦς ἐν Κωνσταντινουπόλει. 
’ »" ΦΘ ΄- 

ἡ. Περὶ τῆς δευτέρας ἐν ᾿ΕΠφέσῳ συνόδου ἧς ἐξῆρχε Διόσκορος 
ε Ἀ ’ 

ὃ μετὰ Κύριλλον. 

θ. Περὶ τῆς ἀνακλήσεως Εὐτυχοῦς καὶ πάντων τῶν ἐν τῇ 
αὐτῇ συνόδῳ καθαιρεθέντων. 

’ “-“ “- 22 ἰ(. ΚΚααταδρομὴ κατὰ Ἑλλήνων καὶ τῶν σεβασμάτων αὐτῶν. 

ια΄, Περὶ ὧν Θεοδόσιος ὃ βασιλεὺς ἐνομοθέτησε κατὰ 

Νεστορίου. 
“ ’ “"ἅ Β 

ιβ. Περὶ Συμεὼν τοῦ ἐν ἁγίοις Στυλίτου, καὶ ἔκφρασις τῆς 

κατ᾽ αὐτὸν μάνδρας. 
Ν ’ὔ 

28 ιγ. Περὶ Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, καὶ “Συνεσίου τοῦ 

Κυρήνης ἐπισκόπου. ρήνη 
Ἀ “ ΕἼ .}}Ὲ 3 ’ ἈΝ Ν “ ΕῚ Ἐν 

ιδ, Περὶ τοῦ ἐν ἁγίοις ᾿Ιγνατίου, καὶ περὶ τοῦ ἐν ἁγίοις 

Βαβύλα. 
“ “ 3 Ν “ 

ι΄. Περὶ τοῦ πολέμου τοῦ κατὰ ᾿Αττίλαν, καὶ σεισμῶν 

30 καθολικῶν. 
, .“" ς Ὁ, ’ 

ις΄. Περὶ Μεμνονίου, Ζωΐλου, καὶ Καλλίστου, καὶ ᾿Ανατολίου. 
’, Ν Ν ε ’ Ἀ 

ιζ. Περὶ ἐπαναστάσεων ἀνά τε Ἐρώπην καὶ τὴν Ἕφαν, καὶ 

περὶ Κλαυδιανοῦ καὶ Κύρου τῶν ποιητῶν. 

Ησπης ἱπάϊοσετῃ μαρεί Α Ι Ἐπιφανέος 2 συμπαραγενομένω 

22 Νεστωρίου 24 αὐτῶν 31 ᾿Ανατωλίου 32 Εὐρόπην 
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4 ΕΝΑΘΚΗ ΤΠΒΕΙ ΤΊΝΘΒΘΕΧ 

ιη. Περὶ Ἑῤδοκίας καὶ Ἐὐδοξίας. 

ιθ΄. Περὶ ὧν ἐδείματο μοναστηρίων ἡ Εὐδοκία ἐν Ἱεροσολύμοις, 
καὶ διαφόρου ἀσκήσεως μοναχῶν. 

, Ν “ - σις ΟΠ. ἐζ ΄ 3 δ᾿ ΟΝ τὰ “ 
κ. Περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Στεφάνου ἐν ᾧ ἐτέθη, καὶ τῆς 

3 3 Ν “ Ψ μετ᾽ αὐτὴν τελευτῆς Θεοδοσίου. 



249 ἘΥΑΓΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟῪ ἘΠΙΦΑΝΕΩΣ ΚΑῚ ΑΠῸ ἘΠΑΡΧΩΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΌΡΙΑΣ 

ΤΟΜΟΣ Α΄’ 

» ’ [4] φ΄' Ν Ν 5 Ν “ Εὐσεβίῳ τῷ Παμφίλου---ἀνὴρ δὲ ἐς τὰ μάλιστα 
5 λόγιος ὁ Παμφίλου τά τε ἄλλα καὶ ὥστε πείθειν οἷός 

Χ , ͵7 ἣ ΄ ᾽ 

τε εἶναι τοὺς ἐντυγχάνοντας θρησκεύειν τὰ ἡμέτερα, εἰ 
Ν Ἁ χί » β  ᾿ ἰὸ “ Εὐ βί 3 “Ὁ 

καὶ μὴ λίαν ἀκριβεῖς οἶδε ποιεῖν---ε"ὐσεβίῳ τε οὖν τῷ 
, - 

Παμφίλου, Σωξζομενῷ τε καὶ Θεοδωρήτῳ καὶ Σωκράτει 
, Ἷ 2 Ο ! “ 

ἄριστα πάντων πεπόνηται ἥ τε εἰς ἡμᾶς ἀφιξις τοῦ 
᾿ “ “ » 2 Ἁ 3 ΄ [τὰ το φιλανθρώπου θεοῦ, ἥ τε εἰς οὐρανοὺς ἀνάβασις, ὅσα 

“ Ν᾿ ἃ ’ τε τοῖς θεσπεσίοις ἀποστόλοις ἀτὰρ καὶ μάρτυσι δι- 
Ὦ ᾿ “ , 3 ῇΓ 

αθλεύουσι κατώρθωτο, ἢ εἴ τι καὶ τοῖς ἄλλοις, ἀξιόλογον 
“- ᾿ 7 7 , Ν 

ἡμῖν ἢ καὶ τηνάλλως ἔχον, πέπρακται, μέχρι τινὸς 
- ᾿ς Ε Ν ξφς, α 

τῆς Θεοδοσίου βασιλείας. Ἐπειδὴ δὲ τὰ ἑξῆς οὐ πολὺ 
ῇ ῇ ᾽] 

τι τούτων ἀποδέοντα οὐδενός που καθ᾽ εἱρμὸν τετύχηκε 
ἣ “ 

λόγου, ἔδοξέ μοι, εἰ καὶ μὴ δεινὸς ἐγὼ τὰ τοιαῦτα, τὸν 
: , , “ 

ὑπὲρ τούτων ἀνελέσθαι πόνον συγγραφήν τε ταῦτα 
5 ’ , "κα δ τ Ὁ , 7, ποιήσασθαι, εὖ μάλα πιστεύσαντι τῷ καὶ ἁλιέας σοφί- 

Ν “ Υ 2 μὴ 3 ᾿ Ι͂ 
σαντιὶ καὶ γλῶσσαν ἄλογον εἰς ἔναρθρον εὐφωνίαν κινή- 

" “ Ἁ “ 

οσαντι, ἀναστῆσαί τε τὰς ἤδη τῇ λήθῃ τεθνηκυίας 
Ι “ 7] “Ὁ , ᾿, 3 , Ὁ 

πράξεις, ψυχῶσαί τε τῷ λόγῳ καὶ ἀπαθανατίσαι τῇ 
’ ς Ἅ 7 “ 250 μνήμῃ, ὡς ἄν ἔχοιεν τῶν ἐντυγχανόντων ἕκαστος 

, -“ 5. ν. ο ο 

μέχρις ἡμῶν εἰδέναι τί τε καὶ ὅτε, καὶ ὅποι καὶ ὅπως, 

1--2 οὔἢ. ἃ ᾿Ἐπιφανέως καὶ ἀπὸ ἐπάρχων ογα. Ρ 4.ἃ ἴῃ τηαῖρ. Α 

8 Θεοδωρίτῳ ΑἸ.Β 546ρ6, ν᾿ 56 ΠΊΡΕΥ 9 τε οἴω. βα [1 τοῖς ἄλλοις 
Ῥοβί καὶ αἀά. Ζν 12 τοῖς ἄλλοις] ἄλλο ΖΚ 13 μέχρι τινὸς μέρους 

ν 6 οοηϊ. (ἢσ. 14 πολλῴ Ζ2γ 15 που] πω ΖΥ τό ἐγὼ οἴῃ. Α 
21 ἀπαθανατῆσαι ῬΥ 22 ἔχοιε 2, ἔχοι ν ε σοηϊ. 51. 



6 ΕΝΑΘΕΙΙ 

ἃ Ν Χ Ἂ» καὶ πρὸς οὺς καὶ παρ᾽ ὧν ἐγένοντο, καὶ μηδὲν τῶν 
7 3 ᾿ Ν δ Ἕ “ 3 7 ," 2 ,ὔ μνήμης ἀξίων διαλάθοι ὑπὸ τῇ ἀνειμένῃ καὶ ἐκλύτῳ 

ς , ᾿ Ἂ Ψ, - Ψ ἷ Ψ ῥαθυμίᾳ καὶ τῇ ταύτης ἀγχιθύρῳ λήθῃ κρυπτόμενον. 
“ “ ἰᾷ ε ἼΑρξομαι δέ, τῆς θείας ἡγουμένης ῥοπῆς, ὅθεν οἱ λελεγ- 

μένοι μοι τὴν ἱστορίαν ἀπέλιπον. 
Ὑ “Ὁ 3 “Ὁ ὃ , “Ὁ - τς 

1. Αρτι τῆς Ἰουλιανοῦ δυσσεβείας τοῖς τῶν μαρτύρων 
Ψ 7 Χ ΦᾺΣ ΤΣ ] ΄, ΄ αἵμασι κατακλυσθείσης καὶ τῆς ᾿Αρείου μανίας συνδεθείσης 

“Ὁ 2 Υ', ͵ ΄ Ρ] ΜᾺ Ὴ ον 

ταῖς ἐν Νικαίᾳ χαλκευθείσαις πέδαις, Εὐνομίου τε αὖ καὶ 

Μακεδονίου ὑπὸ τοῦ παναγίου πνεύματος κατὰ τὸν Βόσπο- 
ρον ἐκβρασθέντων καὶ πρὸς τῇ Κωνσταντίνου ἱερᾷ θραυ- 

» " δ) Ἂ ς Υ, οἱ , Ν ῇ σθέντων πόλει, ἤδη τε τῆς ἁγίας ἐκκλησίας τὸν πρόσφατον 
ἀποθεμένης ῥύπον καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπαναγομένης 

,ὔ [ Γι] 7 7 

εὐπρέπειαν, ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένης καὶ 
΄ [ο] “ ΄ 

πεποικιλμένης τῷ τε ἐραστῇ νυμφίῳ συναρμοζομένης, οὐκ 
3 Αἴ ς ’ ᾽ , δ Ὡ γθ. ᾿ ς » 

ἐνεγκὼν ὁ μισόκαλος δαίμων ξένον τινὰ καὶ ἀλλόκοτον ἡμῖν 

ἐπανίστησι πόλεμον, τήν τε πεπατημένην εἰδωλολατρίαν 
Ἁ Ν ᾽ ’ὔ περιφρονήσας καὶ τὴν δουλικὴν ᾿Αρείου μανίαν παραγ- 

Υ ᾿Ξ ᾿ ς 2 Χ - 7 κωνισάμενος. Καὶ προσβαλεῖν μὲν ὡς ἐχθρὸς τῇ πίστει 
“4 Ψ , ἴς δέδοικεν ὑπὸ τοσούτων ἁγίων πατέρων πυργωθείσῃ καὶ τὰ 

Ἄ, “ 7 3 [ Υ , τ 

πολλὰ τῆς δυνάμεως ἐν τῇ ταύτης πολιορκίᾳ παρῃρήημεένος, 
“ " λῃστρικῶς δὲ τὸ πρᾶγμα μέτεισι πεύσεις τινὰς ἀποκρίσεις 

3 “. Ν “Ἢ 

τε αὖ μηχανώμενος, πρὸς ᾿Ιουδαϊσμὸν καινοπρεπῶς ἐπανά- 
Ν - 

γων τὸν πλανώμενον, οὐ συνιεὶς καὶ τὴν ἐντεῦθεν ἧτταν 
ς , « Χ ῇ ῇ, “ ὁ δείλαιος---ὃ γὰρ πρότερον μόνον ἀντίπαλον εἶχε, νῦν 
τέθηπέ τε καὶ περιπτύσσεται----, καὶ οὐκ εἰ τοῦ παντὸς 

, Ἷ 3 

ἐξώσει γε φρυαττόμενος, ἀλλ᾽ εἰ καὶ λέξιν τινὰ παραχα- 
᾽ -. Ψ Ε , Ν Ὁ ες ἴω ὔ 

ράττειν οἷός τε γένοιτο' πολλάκις δὲ τῇ ἑαυτοῦ ἰλυσπώ- 

μενος κακίᾳ, καὶ γράμματος ἐναλλαγὴν ἐτέχνασε πρὸς μὲν 
Ἁ σ. ᾿ - 

τὴν αὐτὴν ἕλκοντος διάνοιαν, ὅπως δὲ τὴν γνώμην τῆς 
3 Ξ. ἘᾺΝ γλώσσης ἀπομερίσῃ, ἵνα μὴ τὴν αὐτὴν ὁμολογίαν τε καὶ 

᾿ ς » “ ἊΝ ’ Ἵ Ὰ δοξολογίαν ὁμοφώνως ἄμφω τῷ θεῷ προσάγοιεν. “Ὅπως δὲ 
πᾷ - 

τούτων ἕκαστον ἐπράχθη καὶ ὅποι τετελεύτηκεν, ἐν τοῖς 
ἰδί θ ̓ 4 »-“ , Μ εἶ γ᾽ 

ἰδίοις παραθήσομαι καιροῖς, παρυφαίνων εἴ τε καὶ ἀλλο 
΄ὔ ΑἿ ς ᾿ δ ἢ 5 “Ὁ ᾿ Ν ΄ 

πάρεργον μὲν ἱστορίας δὲ ἄξιον ἐξευρεῖν δυνηθείην, τὴν ἱστο- 
΄ 3 4 , οὶ ῇ ρίαν ἀποτιθέμενος ἔνθα τῷ φιλανθρώπῳ παρασταίη θεῷ. 

Ι τῆς ΡῬοβί τῶν δΔ44. Ζν 8 αὖ οἵη. Α 11 τεο. Βν 15. 1ὲ 

Ῥοβί ἱματισμῷ «ἀά. Ζν καὶ ΟΠ. ΖΥ τό τε Ὅτη. Ἃ 10 ἁγίων 
οτλ. ἃ 23 τὸν] τὸ Ζν 26 γε] τε Α 21 ὁμοφρόνως ν 

σι 

20’ 

25 

30 
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ΤΠΙΒΕΝ 111-22 γι 

25͵᾽΄ 2. Ἐπειδή [ γε Νεστόριος, ἡ θεομάχος γλῶσσα, τὸ 

Καϊάφα δεύτερον συνέδριον, τὸ τῆς βλασφημίας ἐργαστή- 
ριον, ἐν ᾧ πάλιν Χριστὸς συμφωνεῖταί τε καὶ πιπράσκεται, 

, 

τὰς φύσεις διαιρούμενός τε καὶ σπαραττόμενος, ὁ μηδὲ 
έν αὐτῷ τῷ σταυρῷ ὀστοῦν ὅλως συντριβεὶς κατὰ τὸ 

ἡ Χ , “ ΩΣ 

γεγραμμένον, ἢ τὸν ὑφαντὸν διόλου χιτῶνα παρὰ τῶν 
, ν νι ͵ ,ε 

θεοκτόνων περιρραγείς, τὴν μὲν θεοτόκος φωνὴν ὑπὸ τοῦ 
" ’ » ἰοὺ Ἁ .Ἂ 2 

παναγίου πνεύματος ἤδη χαλκευθεῖσαν διὰ πολλῶν ἐγ- 
ὔὕ , 55. 7 , ᾿ ᾽ , . ᾿ 

κρίτων πατέρων ἐξώθησέ τε καὶ ἀπεβάλετο, τὴν δὲ 
το χριστοτόκος παραχαράξας ἀντεχάλκευσέ τε καὶ ἀνετύπωσε, 

,ὔ 

μυρίων τε αὖ πολέμων τὴν ἐκκλησίαν ἐνέπλησεν αἵμασιν 

ἐμφυλίοις ταύτην ἐπικλύσας, δοκῶ μὴ ἀπορήσειν πρὸς 
“ Δ “ “- 

εὔλογον διασκευὴν τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ταύτης τελευτῆς 

καταντήσειν, εἴ γε προοιμιασθείη, Χριστοῦ τοῦ ἐπὶ πάντων 

15 συνεργοῦντος θεοῦ, ἐκ τῆς Νεστορίου τοῦ δυσσεβοῦς 
,ὔ ς [ω [ο] 

βλασφημίας. Ἤρξατο δὲ ὁ τῶν ἐκκλησιῶν πόλεμος 

ἐνθένδε. 
᾽ ’ὔ ’ ’ Ἁ ͵ ’ 

Αναστασιὸς τις πρεσβύτερος τὴν γνώμην κακόδοξος 

Νεστορίου καὶ τῶν Νεστορίου ᾿Ιουδαϊκῶν δογμάτων διά- 
ἃ 

252 πυρος ἐραστής, ὃς καὶ συνέκδημός οἱ γέγονε πρὸς τὴν 
’ 

21 ἐπισκοπὴν ἀπαίροντι, ὅτε καὶ Θεοδώρῳ κατὰ τὴν Μο- 
Ἁ ς , Ἁ 

ψουεστίαν συντυχὼν ὁ Νεστόριος τῆς εὐσεβείας παρε- 
τράπη τῶν ἐκείνου διδαγμάτων ἀκροασάμενος, ὡς Θεο- 

, ᾿ ῇ 2 - 

δούλῳ περὶ τούτων ἐπιστολικῶς γέγραπται, τὰς διαλέξεις 
Γ᾿] , Ν. ΄ 5 Ἁ ᾿ 5 ’ 

25 τῴ φιλοχρίστῳ λεῷ ποιούμενος ἀνὰ τὴν ἐκκλησίαν 
’ ᾽ “- 

Κωνσταντινουπόλεως ἀναφανδὸν ἐτόλμησεν εἰπεῖν" “Θεο- 
Ι. Ἁ ͵ 

τόκον τὴν Μαρίαν καλείτω μηδείς. Μαρία γὰρ ἄνθρωπος 
“. « ᾿ » ὔ Ν - 

ἦν ὑπὸ ἀνθρώπου δὲ θεὸν τεχθῆναι ἀδύνατον." Πρὸς 
, “ τούτοις τοῦ φιλοχρίστου λεὼ δυσχεράναντος καὶ βλχα- 

7 ΨΩ ς ᾿ Ν Ω , ς κ᾿ 

32. σφημίαν εἰκότως ἡγουμένου τὴν διάλεξιν, Νεστόριος ὁ τῆς 
' Ἁ » ΄ 5» 7 5. ““ 

βλασφημίας καθηγητὴς οὐ μόνον οὐ διεκώλυεν οὐδὲ τοῖς 
» “ 7 , ᾽ ᾿ ἃ , » “-“ 

ὀρθοῖς προσετίθετο δόγμασιν, ἀλλὰ καὶ μάλα ατεχνῶς 
-“ }] , 3 7 ᾿ ε ἣ 50. 7 

τοῖς εἰρημένοις ᾿Αναστασίῳ τὴν ῥοπὴν ἐδίδου φιλονεικό- 
τερον ἐν τοῖς περὶ τούτων ἐνιστάμενος. Καί που καὶ ἰδίας 

τι βὶ ἴπ πιαῖρ. ἃ Νεστώριος Α εἰ ἰΐεπι Ρ]θγαπη 8 9 ἐξώ[θ]ισέ τε 
ενδη. ἃ 11 αὖ οῃ. Α 20 οἱ οτὰῃ. Α 28 καὶ ὑπὸ ἀνθρώπου 
θεὸν ΤΠΕΟΡΠΔη. 20 ταῦταΒν 31 οὐ ρΡοβί μόνον 
οἴῃ. ἃ διεκώλυσεν Υ 

7οῆ. χὶχ 36 

7οὮ. χὶχ 23 

ΝΊΤοΕΡρη. χὶν 
32 

ΘΟΟΥ. Υἱῖ 32 
ὙΠεορἤδῃ. 
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90 
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34 

(οηο. ἵν 1272 
Τλρεγαίν 

ὃ ἘΝΑΘΚΙΠΙῚ 

Ι Ν Ἷ γ Ν Ν ἴω] -“ 

παρεντιθείς τε καὶ παρεγγράφων δόξας καὶ τὸν τῆς ψυχῆς 
, “ 

ἰὸν ἀπερευγόμενος, βχλασφημότερα διδάσκειν ἐπειρᾶτο, ὥστε 
κατὰ τῆς ἰδίας κεφαλῆς ἐπιφθέγγεσθαι" “Τὸν γενόμενον 
διμηναῖον ἢ τριμηναῖον οὐκ ἂν θεὸν ὀνομάσαιμι,᾽ ὡς τὰ 

Ἂν ͵ὔ ΄ Ν “ 2 ᾿] Υ ΄ περὶ τούτου Σωκράτει τε καὶ τῇ ἐν ᾿Εφέσῳ προτέρᾳ 5 
᾽ “- ς , 

συνόδῳ σαφῶς ἱστόρηται. 
ΓῚ 7 ς " , ἕ 

3. Ὧν ἐπειδὴ Κύριλλος, ὁ τῆς αοιδίμου μνήμης ἐπί- 
[οὶ ᾽ 

σκοπὸς τῆς ᾿Αλεξανδρέων, δι᾿ οἰκείων ἐπελαμβάνετο συλ- 
-“ , , 3 7 3 Ψ, Ν 50" “ 

λαβῶν, Νεστόριός τε αὖ τούτοις ἀντέπιπτε, καὶ οὐδὲ τοῖς 
- }] Ν “» , [ο “ , ς “ 

Κυρίλλῳ οὐδὲ τοῖς Κελεστίνῳ τῷ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης το 
ἐπισκόπῳ γραφεῖσιν ἐπείθετο, τὸν δὲ ἴδιον ἔμετον κατὰ 

ῇ 5 “ [.] 5 ᾽ὔ Ν » , ᾽ , 

πάσης ἐξέχεε τῆς ἐκκλησίας μηδὲν εὐλαβούμενος, εἰκότως 
“Ὁ ΄ [.] Ἂ 

ἐδέησε νεύμασι τοῦ νέου Θεοδοσίου τὰ σκῆπτρα τῆς ἑῴας 
΄ Ν, 3 τὰ “ μ ’ Ὁ - 

διέποντος τὴν ἐν ᾿Εφέσῳ πρώτην σύνοδον ἁλισθῆναι, 
“ , 

γραμμάτων βασιλικῶν γενομένων πρός τε Κύριλλον καὶ τ5 
[οὶ δον ων « 

τοὺς ἁπανταχῆ τῶν ἁγίων ἐκκλησιών προεστηκότας" ὃς 
-“ἅ» ᾽ ῇ 

κυρίαν τῆς συνελεύσεως ἀπέφηνε τὴν ἁγίαν ἸΠεντηκοστὴν 
Ν - ἴω 

ἡμέραν, ἐν ἣ τὸ ζωοποιὸν ἡμῖν ἐπεφοίτησε πνεῦμα. 
᾿Α 3 Ν [ι 

Καὶ Νεστόριος μὲν [ οὐ μακρὰν τῆς ᾿Εφέσου διεστώσης 258 
»ὉᾳἬ3 , 

τῆς Κωνσταντίνου φθάνει πάντας. Καὶ Κύριλλος δὲ καὶ 20 
5» Ὁ ἴω 

οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν πρὸ τῆς ἐπαγγελθείσης ἡμέρας ἀπηντήκασιν. 
Ἴ , δὲ ς “ τ " ἐ ὃ ἐν - 3 τ ΟΡ ΨΥ, 
ὠάννης δὲ ὁ τῆς ᾿Αντιοχέων πρόεδρος σὺν τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν 

Ψ' “ ς 

ἀπελείφθη τῆς ὁρισθείσης ἡμέρας, οὔτι ἑκών, ὡς πολλοῖς 
Υ “ὦ 3 3 “Ὁ 

ἀπολογουμένοις δοκεῖ, ἀλλ᾽ ὅτι μὴ ἀγεῖραι τάχιστα τοὺς 
3 Ε] ςάᾺΝ ὃ 4θ ὃ “ ΄ ω ΩΣ .᾿ 
ἀμφ᾽ αὐτὸν ἠδυνήθη, διϊσταμένων τῶν αὐτῶν πόλεων τῆς “5 

Ν 3 “ Ἂ ΝΝ - 

πάλαι μὲν ᾿Αντιόχου, νυνὶ δὲ θεοῦ προσαγορευομένης 
.ολ 2 Ν 3 , ς Ἂ 

πόλεως, ὁδὸν ἀνδρὶ εὐζώνῳ ἡμερῶν δυοκαίδεκα, τισὶ δὲ καὶ 
Ἂ 3 “ 

πλέον, διεστώσης δὲ καὶ τῆς ᾿Εφεσίων ἐκ τῆς ᾿Αντιόχου 
Ψ Ν “ ,ὕ 

ὁδὸν ἡμερῶν μάλιστα τριάκοντα, ἐνισχυριζόμενος μή 
Ω : ἈΝ Ὁ Ὁ Ἀ 

ποτε ἂν αὐτὸν φθῆναι τὴν κυρίαν, εἰ τὴν καλουμένην νέαν 3ο 
ς 9 ἣν 5 

κυριακὴν οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἀνὰ τοὺς οἰκείους ἐπετέλεσαν 
θρόνους. 

4 Ὅ, Σ ς , Ι͂ ᾿ ΄ , 

: ς οὖν ἡ κυρία παρῴχηκεν ἡμέρας πεντεκαίδεκα, 

2 ἀπορευγόμενος Α 3 τὸν] τὸν 5 τούτων 250 ἢ: γἱϊη τηδῖρ. Α 

9 αὖ οῃ. Α 18 ἡμῖν] οἵη. Α, τοῖς ἱεροῖς ἀποστόλοις ΝΙς. 19 διεστὼς Α 

20 πάντως Βν 24 ἀπολογούμενος 1ὈΥ] ν, 5εα 1η ἀπολογουμένοις 

οοΥ. Α δοκεῖ] δεικνύει (ζΔϑβίβ]]δηιϊι5, ἔλεγεν ΝΙΊο. 25 ἐδυνήθη Ἐν 

29 τεσσαράκοντα γὰρ μονὰς ὡδεύσαμεν Αοί. 



δ 

254 

ΙΟ 

18 

20 

25 

30 

ΠΙΒΕΚ Γ 2-4 9 

ε ᾽ Ἁ ͵ὔ ΄ «ς Ε] 7 [4] 

οἱ ἐπὶ τούτῳ συναθροισθέντες, ὡς οὐ φθησομένων τῶν 
ο - ΩΝ » Ν -“ Ν ἴω , ω 

ἀνατολικῶν, ἢ εἰ καὶ φθαῖεν, μετὰ πολλοῦ χρόνου τριβὴν, 
, “- Ἁ συναλίζονται, Κυρίλλου τοῦ θεσπεσίου διέποντος καὶ τὸν 

’ Ν ΄ ς ͵ κ᾿ 
Κελεστίνου τόπον τὴν ἐπισκοπήν, ὡς εἴρηται, τῆς πρε- 

“ ᾿] [- Ν 

σβυτέρας Ῥώμης πρυτανεύοντος. Καλοῦσι δ᾽ οὖν τὸν 
»-»" 7 3 “ 

Νεστόριον, προτρέποντες τοῖς ἐπαγομένοις ἀπολογήσασθαι. 
“ « ϑ “ 

Καὶ δῆτα κατὰ τὴν προτεραίαν ὑποσχόμενος ἀφικνεῖσθαι 
ω , , ᾿ 

εἴπερ δεήσοι, καὶ τῶν ὑποσχεθέντων κατολυγωρήσας, καὶ 
᾿ Ἁ » Ν Ἁ » ͵ -“ 7 ς 

τρὶς κληθεὶς ἐπειδὴ μὴ ἀπήντηκε, τῆς ζητήσεως οἱ συνεὰλ- 
“- “ ᾽ “ 

θόντες ἀντελαμβάνοντο. Καὶ Μέμνονος τοῦ τῆς Εφεσίων 
-“" “ Ὁ Ἁ εἶ “ 

προέδρου τὴν διέλευσιν τῶν ἡμερῶν τῶν μετὰ τὴν κυρίαν 
’ » , ᾿ ς “ Ν 5 Ν ι ὸ διελθόντος---ἐτύγχανον δὲ ἑξκαίδεκα τὸν ἀριθμὸν οὖσαι--- 

Ἁ ΄Ν » ες 3 ἢ Λ “ Ψ 
καὶ τῶν ἐπιστολῶν ἀνεγνωσμένων Κυρίλλου τοῦ θεσπεσίου 

“ “ὦ ᾿ ͵ “Ὁ 

τῶν πρὸς Νεστόριον εἰργασμένων αὐτῷ, καὶ πρός γε τῶν 
Ν Χ ’ “ 

Νεστορίου πρὸς αὐτὸν Κύριλλον, ἐγγραφείσης δὲ καὶ τῆς 
-" “Ὁ ἴω , “ 4 

ἱερᾶς ἐκείνης ἐπιστολῆς Κελεστίνου τοῦ πάνυ, τῆς πρὸς 
᾿ ΄ , 4 

αὐτὸν Νεστόριον γενομένης, εἰπόντων τε αὖ Θεοδότου 
᾽ 7 Ν “ 

ἐπισκόπου ᾿Αγκύρας ᾿Ακακίου τε τὸν Μελιτινῆς θρόνον 
’ " ᾿ δι ᾽ » διέποντος καὶ ἅπερ κατὰ τὴν ᾿Εφεσίων ἀναφανδὸν βλα- 

, 2 ζ ε΄ 2 ς ΄ “- 

σφημίας ἀπηρεύξατο ῥήματα ὁ Νεστόριος, συνυφανθεισῶν 
Ν ἰφὶ ΄ δ, ἃ 7 

δὲ καὶ πολλῶν ῥήσεων ἁγίων καὶ ἐγκρίτων πατέρων τὴν 
᾿ Νο ὧν ᾿ 

ὀρθὴν καὶ ἀμώμητον ἐκθεμένων πίστιν, ἐνταγέντων γε μὴν 
, Ε “ 

καὶ διαφόρων ἐκφρόνως βλασφημηθέντων παρὰ τοῦ δυσσε- 
“ ͵ ς τα 4 Ἁ , 2 7] 

βοῦς Νεστορίου, ἡ ἁγία σύνοδος πρὸς λέξιν ἀπεφήνατο 
ταῦτα" 

“Πρὸς τοῖς ἄλλοις μήτε ὑπακοῦσαι βουληθέντος τοῦ 
“ . Ι͂ Ά 

τιμιωτάτου Νεστορίου τῇ ἡμῶν κλήσει, μήτε μὴν τοὺς 
.] - ᾽ ς ΄ 

παρ᾽ ἡμῶν ἀποσταλέντας ἁγιωτάτους καὶ θεοσεβεστάτους 

ἐπισκόπους προσδεξαμένου, ἀναγκαίως ἐχωρήσαμεν ἐπὶ 
᾿ αἰ ἀρ ἃ. "ἃ ͵ ἜΕ Ἢ Ν 7΄ 

τὴν ἐξέτασιν τῶν δυσσεβηθέντων αὐτῷ" καὶ φωράσαντες 
Ν [οὶ “- “ - ξ 

αὐτὸν ἔκ τε τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ καὶ τῶν συγγραμμά- 
των τῶν καὶ ἀναγνωσθέντων, καὶ ἐκ τῶν ἀρτίως παρ᾽ 

Ι τοῦτο 1Β ν 3 ἁλίζονται ΖΚ 5. καὶ Ροβί οὖν αἀ4. Β ν 
9 ὑπήντηκε ΖΚ Ιο ἀντελάβοντο ΖῪ 14 δ]ίεσ. τῶν] τὸν ἃ 

ιό τῆς] τὴν Α 18 ᾿Αγκύρων Ζ2ν τὸν] τοῦ Α Μελιτηνῆς Ζ 

27 τιμιωτάτου] ἀσεβεστάτου Αεὶἰ. τῇ παρ᾽ ἡμῶν Αοἰ. 20 δεξαμένου 

Ἀςεϊ. 31 καὶ ἐκ τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ Αει. 32 τῶν καὶ ἀναγνω- 

σθέντων οτὰ. Αοί. καὶ ἐκ τῶν...Ρ. το, 1. τ ῥηθέντων οτη. ΑΡ 

ΝΊΟΕΡΉ. 
Χὶν 34 

Ο(οης. ἱν 1212 
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Χὶν 35 

Οοηο. ν᾽ 296 

(οηςσ. ν 301, 
νι 66 5 

ΙΟ ΕΥΔΟΚΙ͂Ι 

αὐτοῦ ῥηθέντων κατὰ τήνδε τὴν μητρόπολιν καὶ προσ- 
μαρτυρηθέντων, δυσσεβῶς φρονοῦντα καὶ κηρύττοντα, 
ἀναγκαίως κατεπειχθέντες ἀπό τε τῶν κανόνων καὶ ἐκ 

τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἁγιωτάτου πατρὸς ἡμῶν καὶ συλλει- 

τουργοῦ Κελεστίνου τοῦ ἐπισκόπου τῆς “Ῥωμαίων ἐκκλη- 

σίας, δακρύσαντες πολλάκις, ἐπὶ ταύτην τὴν σκυθρωπὸν 

ἐχωρήσαμεν ἀπόφασιν. Ὃ βλασφημηθεὶς τοίνυν παρ᾽ 

αὐτοῦ κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ὥρισε διὰ τῆς 

παρούσης ἁγίας συνόδου, ἀλλότριον εἶναι τὸν αὐτὸν 
Νεστόριον τοῦ τε ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος καὶ παντὸς 
συλλόγου ἱερατικοῦ." 

5. Μετὰ γοῦν τὴν ἐννομωτάτην καὶ δικαίαν ταύτην 

ἀπόφασιν ἐφίσταται τῇ ̓ Εφεσίων ᾿Ιωάννης ὁ τῆς ᾿Αντιόχου 
μετὰ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν ἱερέων, ἡμέρας πέντε τῆς καθαιρέ- 
σεως ὑστερήσας" καὶ συναλίσας πάντας τοὺς ἀμφ᾽ αὐτὸν 
καθαιρεῖ  Κύρθλλον καὶ Μέμνονα. Ἔκ δὲ λιβέλλων 
ἐπιδεδομένων παρὰ Κυρίλλου καὶ Μέμνονος τῇ ἅμα σφίσι 
συναθροισθείσῃ συνόδῳ, εἰ καὶ Σωκράτης ἀγνοήσας ἑτέρως 
ἱστόοησε, μετακαλεῖται ᾿Ιωάννης ἐφ᾽ ἣ πεποίηκεν ἀπο- 

λογησόμενος καθαιρέσει. Οὗ μὴ συνεληλυθότος μετὰ τρεῖς 
τὰς γενομένας κλήσεις, ἀπολύονται μὲν τῆς καθαιρέσεως 

Κύριλλος καὶ Μέμνων, ἀποκρίνονται δὲ τῆς ἁγίας κοινω- 
νίας καὶ πάσης αὐθεντίας ἱερατικῆς ᾿Ιωάννης καὶ οἱ ἀμφ᾽ 
αὐτὸν ἱερεῖς. Καὶ πρῶτα μὲν Θεοδοσίου οὐ προσιεμένου 
τὴν Νεστορίου καθαίρεσιν, ὕστερον δὲ τὴν ἐκείνου βλασ- 

φημίαν ἐγνωκότος εὐσεβέσι τε αὖ γράμμασι χρησαμένου 
πρός τε Κύριλλον καὶ ᾿Ιωάννην τοὺς ἐπισκόπους, συμ- 
βαίνουσι πρὸς ἀλλήλους, τὴν Νεστορίου καθαίρεσιν ἐπι- 

κυρώσαντες, 

06. Παύλου τε τοῦ ᾿Βμεσηνῶν ἐπισκόπου πρὸς τὴν 

᾿Αλεξάνδρου πόλιν γενομένου, ἐπί τε τῆς ἐκκλησίας τὸν 
περὶ τούτου φερόμενον λόγον ὁμιλήσαντος, ὁπηνίκα καὶ 
Κύριλλος τὴν ἐπιστολὴν ᾿Ιωάννου εὖ μάλα ἐπαινέσας 
ἐπὶ ῥήματος γέγραφε ταῦτα" 

6 ἐπὶ τὴν σκυθρωπὴν κατ᾽ αὐτοῦ Δεῖ. 9 ἁγιωτάτης Αοἰ. ΙΟ τε 
οἵη. Ασοί. 17 ἐπιδιδομένων Α 18 συναθροισθέντων Ῥ 190 ἀπολογη- 

σάμενος Α 24 οὐ] μὴ ξν προσεμένου ΤΡ 29 Ροβί ἐπικυρώσαντες 
56χίϊ οδρ (5 1ηἰτππὶ μα ϊοαπὶ ΠΌτὶ ν 30 ᾿Εμέσης ΖΚ 

15 

259 

28 

30 



ΤΙΒΕΞΚ ΡΊ “-- ΙΙ 

“Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ: 

λέλυται γὰρ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ, καὶ πέπαυται 
τὸ λυποῦν, καὶ διχονοίας ἁπάσης ἀνήρηται τρόπος, τοῦ 

πάντων ἡμῶν σωτῆρος Χριστοῦ ταῖς αὐτοῦ ἐκκλησίαις 
Ἁ ) ῇ Α͂ δὲ Ν ἴω ς “ 

5 τὴν εἰρήνην βραβεύσαντος, κεκληκότων ὃὲ πρὸς τοῦτο ἡμᾶς 

καὶ τῶν εὐσεβεστάτων καὶ θεοφιλεστάτων βασιλέων, οἱ 
οὶ }] ! » Ν Ε] “ 

προγονικῆς εὐσεβείας ἄριστοι ζηλωταὶ γεγονότες ἀσφαλῆ 
κ δ. " ᾽ ΠῚ) - ᾿ ᾽ . ἣ 

μὲν καὶ ἀκατάσειστον ἐν ἰδίαις ψυχαῖς τὴν ὀρθὴν φυλάτ- 
τουσι πίστιν, ἐξαίρετον δὲ ποιοῦνται φροντίδα τὴν ὑπὲρ τῶν 
ς ᾿ 2 ΄-» “ ᾿ ᾿ς » ᾽ 5. Χ 

το ἀγίων ἐκκλησίων, να καὶ διαβόητον εἐχώωσιν εἰς αἰῶνα τὴν 
͵ Ἁ » ͵ 5 “ εἶ ς “ , Ξ 

δόξαν καὶ εὐκλεεστάτην ἀποφήνωσι τὴν ἑαυτῶν βασιλείαν 
ἊΝ Αι ἧς ς [.] ͵ , 7 ν 

οἷς καὶ αὐτὸς ὁ τῶν δυνάμεων Κύριος πλουσίᾳ χειρὶ δια- 
Ν , 7ὔ} “-“ "»“"» 

νέμει τὰ ἀγαθά, καὶ δίδωσι μὲν κατακρατεῖν τῶν ἀνθεστη- 
, ’ Ἁ , “Ὁ ᾽ Ἀ Ἃ , ς 

κότων, χαρίζεται δὲ τὸ νικᾶν. Οὐ γὰρ ἂν διαψεύσαιτο ὁ 
15 λέγων᾽ “Ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος, ὅτε τοὺς δοξάζοντάς με 

δοξάσω. ᾿Αφικομένου τοίνυν εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν τοῦ 
κυρίου μου τοῦ θεοσεβεστάτου ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ 

250 Παύλου, | θυμηδίας ἐμπεπλήσμεθα, καὶ σφόδρα εἰκότως, 
ὡς ἀνδρὸς τοιούτου μεσιτεύοντος καὶ τοῖς ὑπὲρ δύναμιν 

, ς ΄ " σ Ἁ “ μ , 
20 πόνοις ἑλομένου προσομιλεῖν, ἵνα τὸν τοῦ διαβόλου νικήσῃ 

φθόνον καὶ συνάψῃ τὰ διῃρημένα, καὶ τὰ μεταξὺ σκάνδαλα 

περιελὼν ὁμονοίᾳ καὶ εἰρήνῃ στεφανώσῃ τάς τε παρ᾽ ἡμῖν 
καὶ παρ᾽ ὑμῖν ἐκκλησίας." 

Καὶ μεθ᾽ ἕτερα" 
““0τι δὲ περιττὴ παντελῶς καὶ οὐκ εὐάφορμος τῆς 

ἐκκλησίας ἡ διχοστασία γέγονε, νυνὶ μάλιστα πεπληρο- 

φορήμεθα, τοῦ κυρίου μου τοῦ θεοσεβεστάτου ἸΠαύλου τοῦ 
ἐπισκόπου χάρτην προκομίσαντος ἀδιάβλητον ἔχοντα 

τῆς πίστεως τὴν ὁμολογίαν, καὶ ταύτην συντετάχθαι δια- 

4 ἑαυτοῦ Αεἰ. 5. βραβεύοντος Αοἰ. (ΠΠα]ο. 7 γεγονότες 
ζηλωταὶ Α 8 ψυχαῖς Αοἰ., τύχαις 10 Υ] τὴν ὀρθὴν αηίε ἐν ἰδίαις 

Ἀοι. Ιο καὶ οἵη. Αοί. 11 ἀποφαίνωσι Α 12 Χριστὸς 
κύριος Αοί. 14 ἂν διαψεύσηται λέγων ὅτι Αεἰ. 15 δοξάσαντάς με Αοἰ. 

τ6 δοξάζων 17 τοῦ θεοφιλεστάτου συλλειτουργοῦ καὶ ἀδελφοῦ Αεἰ. 
21 φθόγγον Α διερριμμένα Ροβί μεταξὺ αα4, ΔΑοί. 22. καὶ τὰς 

Αοὶ. ΕΡΗἢ. 25 δὲ] δὴ Ῥ ν; οἴὰ. Α, Αοἴ. Ερῆῃ. ἡ τῶν ἐκκλησιῶν 

διχ. Δοί. 27 εὐσεβεστάτου Αεἰ. τοῦ ροβί Παύλου οἵη. Αεοί. 

“8 ἰοτί. προσκομίσαντος (προσκομίσαντες οσοα. ϑεσιιϊοτδηιδ ἀραιὰ Μίρμῃςε, Ρα 

77). .76) 20 διαβεβαιουμένου Αεί. 

Ἐς, χουν σὶ 

ΕΡΏδ65. ἱ τά 

τ Εδρ. 1 30 



“ερτο 

12 ΕΝΑΘΞΕΙΙ 

“ [2] ς “ ἢ 

βεβαιωσαμένου παρά τε τῆς σῆς ὁσιότητος καὶ τῶν αὐτόθι 
Ἷ 5 ἰ " Ν ο΄ ς 4 

θεοσεβεστάτων ἐπισκόπων. Ἔχει δὲ οὕτως ἡ συγγραφή, 
“" - Ἂ - εἶ εἶ 

καὶ αὐταῖς λέξεσιν ἐντέθειται τῇδε τῇ ἐπιστολῇ" “ Περὶ δὲ 
[ων ἴω ἴω , “ ᾿ τῆς θεοτόκου, καὶ τὰ ἑξῆς. Ταύταις ὑμῶν ἐντυχόντες ταῖς 

ἴω - “ 4 ' ἱεραῖς φωναῖς οὕτω τε καὶ ἑαυτοὺς φρονοῦντας εὑρίσκοντες 5 
- ἃ “ Ἐρδοἶνα --εἷς γὰρ Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα---, ἐδοξάσαμεν 

- Ἵ 

τὸν τῶν ὅλων δεσπότην θεόν, ἀλλήλοις συγχαίροντες, ὅτι 
-“» - [Ὰ τ ΣΝ 

ταῖς θεοπνεύστοις γραφαῖς καὶ παραδόσει τῶν ἁγίων 
-“ 3 

ἡμῶν πατέρων συμβαίνουσαν ἔχουσι πίστιν αἵ τε παρ 
ὑμῖν καὶ αἱ παρ᾽ ἡμῖν ἐκκλησίαι." 1ο 

Ν . 3. » πῆς ΤᾺ . ἢ ΝΥ ᾿ 
Ταῦτα μὲν οὖν ἐστιν ἐλεῖν τὸν φιλοπόνως τοῖς τὸ 

τηνικαῦτα γεγονόσιν ἐπιστῆσαι βουλόμενον. 
Νίςερῃ. 7. Ὅπως δὲ ὁ Νεστόριος ἐξηλάθη, ἢ τί μετὰ ταῦτα 

ΧΙΝ 36 ᾿ ιν 3 Ἂ δ [γέ Ν “ ζ΄ , 

Οὐποιν 556 γέγονεν ἐπ᾽ αὐτῷ, ἢ ὅπως τὸν τῇδε κατέστρεψε βίον, 
Ν - Μ, 5 Ἂ - ’ Ψ 3 ΄ 

καὶ ὧν ἔτυχεν ἀμοιβῶν τῆς βλασφημίας ἕνεκα, οὐ δεδή- 15 
- Ξ «Ὁ 

λωται τοῖς ἱστορήσασιν᾽ ἃ καὶ διέπεσεν ἄν, καὶ τέλεον 
“ Ἅ, ͵ [9 Ἷ Ν Ὁ ] , 

διερρύη τε καὶ κατεπόθη τῷ χρόνῳ μηδὲ ψιλῶς ἀκουό- 
2 Ἁ 7 “ 7 Ν Ν Α 

μενα, εἰ μὴ Νεστορίου βίβλῳ περιέτυχον τὴν περὶ τού- 

τῶν ἱστορίαν παρεχομένῃ. 
ς - , ς 

Αὐτὸς τοίνυν ὁ τῆς βλασφημίας πατὴρ Νεστόριος, ὁ 20 
- 7ὔ 

μὴ κατὰ τοῦ τεθέντος θεμελίου τὴν οἰκοδομίαν ποιησά- 
“ , «Ὁ ᾿ς 

Μδιι. ν 6 μενος ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς ψάμμου κτίσας, ἣ καὶ ταχέως 
ῇ Ν Ἁ “ , ἤ Ν ᾿Ὶ 

διελύθη κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου παραβολήν, πρὸς τοὺς 

ἐγκαλέσαντάς οἱ μὴ κατὰ τὸ δέον τι καινουργῆσαι, μηδὲ 
μὴν καλῶς αἰτῆσαι τὴν ἐν ᾿Εφέσῳ σύνοδον ἁλισθῆναι, 25 

γράφει, πρὸς ἄλλοις οἷς ἐβουλήθη, ὑπὲρ τῆς ἰδίας βλασ- 

φημίας ἀπολογούμενος, ὡς ἐκ πάσης ἀνάγκης εἰς τοῦτο 
᾿} [ο 

τάξεως ἐλήλυθεν ἀποκριθείσης τῆς ἁγίας ἐκκλησίας, καὶ 
“ 53 “ 

Ι τῶν μὲν λεγόντων ἀνθρωποτόκον δεῖν τὴν Μαρίαν ὀνο- 257 
μάζεσθαι, τῶν δὲ θεοτόκον' ἵνα γέ φησι μὴ δυοῖν θάτε- 3ο 

ς , Ἃ ᾽ ΒΕ 

ρον ἁμαρτάνοιτο, ἢ ἀθάνατα συμπλεκομένων, ἢ προσχω- 

3 τῇδε ἡμῶν τῇ Δεῖ. 4 ἡμῶν νΒν 5 αὐτοὺς Α 7 δεσπότην 

σωτῆρα 2ν, Δεῖ. 8 καὶ τῇ Δοεί. 9 παρ᾽ ἡμῖν καὶ αἱ παρ᾽ ὑμῖν Αεἰ. 

11 τὸ οἵη. Β 13 {τῇ πάτο. Ἃ 14 γέγονεν μετὰ ταῦτα Α Ῥοβέ 

βίον ἴποῖρ. Πϊαίαβ ἴθ Ῥ ἄσαθιβ 5οῃβ15 β]αρϑβίβ 21 θέντος Α 24 οἱ 
οἵη. Β 25 κάλλος 31 ἁμαρτάνοιντο Α ἀθάνατα συμπλεκομένων 

ἀθανάτῳ συμπλεκόμενος (γ. (αὶ ροβῖεα Ἰερὶξ ἢ προχωρῶν αὖ τῷ θἀάτέρῳ 
τῶν), τὰ θνητὰ καὶ ἀθάνατα συμπλέκων αὶ., ἀδύνατα συμπλέκων νεὶ 

ἀδυνάτων συμπλεκομένων Νο]ῖ6. ΝΠ τηπίαπάπῃι: Δ, ἐγεφιεῖέ εἰμογΊ 272 
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ροῦντος αὐτῷ θάτέρου τῶν μερῶν τοῦ ἑτέρου στερηθείη, 

τὴν χριστοτόκος ἐπενόησε ΤΟΝ 

᾿Επισημαίνεταί τε ὡς τὰ μὲν πρῶτα Θεοδόσιος τῇ 

πρὸς αὐτὸν προσπαθείᾳ τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ γενομένην ἀποβο- 

ςλὴν οὐκ ἐκύρωσεν" εἶτα ὅτι τινῶν ἐπισκόπων ἔνθεν τε 

κἀκεῖθεν πεμφθέντων πρὸς Θεοδόσιον ἐκ τῆς ᾿Εφεσίων Ὅοπο. ν 795 

πόλεως, αὐτοῦ τε αὖ δεηθέντος, ἐπετράπη κατὰ τὸ οἰκεῖον 

ἐπαναζεῦξαι μοναστήριον, ὃ πρὸ τῶν πυλῶν τῆς νῦν 

Θεουπολιτῶν διάκειται καὶ Νεστορίῳ μὲν ἐπὶ λέξεως 

ιοοὐκ ὠνόμασται' φασὶ δὲ νῦν τὸ Εὐπρεπίου προσαγο- 

ρεύεσθαι, ὅπερ ἴσμεν ταῖς ἀληθείαις πρὸ τῆς Θεουπολυιτῶν 

διακείμενον, σταδίοις διεστηκὸς οὐ πλείοσι δύο. Φησὶ 

γοῦν αὐτὸς ὁ Νεστόριος ὡς τετραετῆ χρόνον αὐτόθι 

διατρίψας παντοίας ἔτυχε τιμῆς καὶ παντοίων γερῶν 

τ: ἀπέλαυσε, καὶ ὡς αὖθις Θεοδοσίου θεσπίσαντος ἀνὰ τὴν 

καλουμένην ᾽Οασιν φυγαδεύεται. Τὸ δέ γε καίριον ἀπε- 

κρύψατο. Οὐδὲ γὰρ ἐνθαδὶ ὧν τῆς οἰκείας βλασφημίας τπεορμαυ. 

ἠρέμησεν, ὡς καὶ ᾿Ιωάννην τὸν τῆς ᾿Αντιόχου πρόεδρον Ζόμον. τὶ 
ταῦτα μηνύσαι, ἀειφυγίᾳ τε τὸν Νεστόριον καταδικα- 80. νἱῖ 34 

ο σθῆναι. 
Γράφει δὲ καὶ διαλεκτικῶς ἕτερον λόγον πρός τινα 

δῆθεν Αἰγύπτιον συγκείμενον περὶ τῆς αὐτοῦ εἰς "Οασιν 

ἐξορίας, ἔνθα τὰ περὶ τούτων πλατύτερον λέγει. Ὧν δὲ 
τετύχηκε διὰ τὰς παρ᾽ αὐτοῦ κυηθείσας βλασφημίας τὸν 

258 πανόπτην μὴ λαθὼν ὀφθαλμόν, | ἐξ ἑτέρων γραμμάτων 
,6 ἔστιν ἑλεῖν, γενομένων αὐτῷ πρὸς τὸν τῆς Θηβαίων 

ἡγούμενον. ᾿Εν ἐκείνοις γὰρ ἔστιν εὑρεῖν ὡς ἐπειδὴ μὴ 
τῆς δεούσης ἔτυχεν ἐπεξελεύσεως, ἡ τοῦ θεοῦ κρίσις 
αὐτὸν ἐκδεξαμένη αἰχμαλωσίᾳ τῇ πάντων ἐλεεινοτάτῃ 

8. συμφορᾷ περιβάλλει. ᾿Ε"πειδὴ γοῦν μειζόνων ἐδεῖτο ποι- 

νῶν, ἀφείθη μὲν ἐκ τῶν Βλεμμύων, παρ᾽ ὧν καὶ δορυάλωτος 
ἔτυχε γεγονώς, θεσπίσμασι δὲ Θεοδοσίου τὴν ἐπάνοδον 

ἐγνωκότος, τόπους ἐκ τόπων πρὸς ταῖς ἐσχατιαῖς τῆς 

αἰλογιέγε ῥειεαγείηγ, οἦυφ (τείγίσψε: τῶν μὲν... τῶν δὲ) 2γιγηογέαζίαᾳ (εεγέία- 

γιῖγια) εογζαγεϊότες (δεσίοσία 2ηιηιογίαϊ1147γ, (Ἰυ͵α67,61247), στό αϑεογιίζδγείς οἵδ 

αἰΐέγα 2αγίε, αἰΐεγα 27γσαγ 17. Ι ἑτέρου ἴῃ τηατσ. 1, στερεθείη Α 

4 παραβολὴν ἃ 83 νυνὶ 2 ο εἴ τι Θεοπολιτῶν ν 13. γοῦν] δ᾽ οὖν 2ν 

17 ὧν οἵχ. Α 26 τῆς οἵη. 



14 ἘΕΝΑΘΕΚΙΙ 

΄ 3 , [οῚ οὶ 4 5». 
Θηβαίων ἀμείβων, τῇ τε γῇ προσρηγνύμενος ἀξίως τῆς 

Οεάτεῃ. ᾽ 595 οἰκείας βιοτῆς τὸν τῆδε βίον ἀπέθετο" δεύτερος ἤΑρειος, διὰ 

τῆς καταστροφῆς διηγούμενός τε καὶ νομοθετῶν ποῖα τὰ 

ἐπίχειρα καθεστᾶσι τῆς εἰς Χριστὸν βλασφημίας. Αμφω 
ς Ν γὰρ παραπλησίως εἰς αὐτὸν ἐβλασφημησάτην, ὁ μὲν 5 

κτίσμα καλῶν, ὁ δὲ ἄνθρωπον δοξάζων. Πρὸς ὃν ἥδιστα 
Ἃ " Ἁ εὴ Ἂ ’ Χ 5 1] ΄, 
ἂν εἴποιμι, μεμφόμενον μὴ κατὰ τὸ δέον τὰ ἐν ᾿Εφέσῳ 

συντεθῆναι ὑπομνήματα, πανουργίᾳ δὲ καί τινι ἀθέσμῳ 
καινοτομίᾳ Κυρίλλου τεχνάζοντος, τί δή ποτε καὶ παρὰ μιᾷ ρ χ 5 2 ρ 

, ς ᾿] “ “ 

Θεοδοσίου προσπάσχοντός οἱ ἐξηλάθη, καὶ οὐδεμιᾶς φειδοῦς 
τετυχηκὼς τοσούτοις ἐξοστρακισμοῖς κατεκρίθη, καὶ οὕτω 

ΧΝ “ 7 ’ὔ,͵ Ἑ Ἂ ᾽ὔ 7 3 Ν 7 ͵ 

τὸν τῇδε κατέλυσε βίον ἢ τί δή ποτε, εἰ μὴ θεία κρίσις 

μι ο 

Ἂ 9 

ἐγεγόνει ἡ διὰ Κυρίλλου καὶ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν ἱερέων, 
» ΄ ΕἸ “ - ᾽ ἴω , δὶ Ὁ 

ἀμφοτέρων αὐτῶν τοῖς ἀπελθοῦσι συναριθμηθέντων, ἡνίκα, 
ἐπ “ “ ῇ “Ὁ » (( Ν ἈΝ 5 ᾿ 

Τῆυς, 4.5. ὡς τίνι τῶν θύραθε σοφῶν εἴρηται, “τὸ μὴ ἐμποδὼν τ5 
᾽ 53. ἘΣ, ΄ 2 ε ν ς ΄ ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται," ὁ μὲν ὡς βλάσφημος 
καὶ θεομάχος κατακέκριται, ὁ δὲ ὡς μεγαλόφωνος κῆρυξ 

- “ 

καὶ μέγας τῶν ὀρθῶν δογμάτων πρόμαχος ᾷἄδεταί τε καὶ 
ῇ «ς ΩΝ 7 ἈΝ ἅ Ν 3 

κηρύσσεται; Ὥς ἂν τοίνυν μὴ ψεύδους γραφὴν ἀπενεγ- 
Α 

κώμεθα, φέρε, Νεστόριον αὐτὸν εἰς μέσον παραγάγωμεν 20 
τὰ περὶ τούτων διδάσκοντα. Καί μοι τῆς σῆς ἐπιστολῆς 

΄Ὁ“ [ω. ἐξ ἀνάγνωθι αὐτοῖς ἔνια τοῖς ὀνόμασιν, ἥ σοι συντέθειται 
Ν Ν Ἂ , ς ’ . πρὸς τὸν τῆς Θηβαίων ἡγούμενον 

“ “Ὁ , [4 “Ἔκ τῶν πρώην περὶ τῆς ἁγιωτάτης θρησκείας ἐν 
᾿Εφέσῳ κεκινημένων, ὍὌασιν τὴν καὶ Ἴβιν ἐκ θεσπί- 25 

σματος βασιλικοῦ κατοικοῦμεν." 
ἤ): 5 ͵7 , 5 “ ᾿ 

Καί τινων ἐν μέσῳ λελεγμένων ἐπάγει 
3 Ἁ Γ Ν [τ Υ͂ 

“᾿Ἐπειδὴ δὲ ἐκ βάθρων μὲν ἡ προειρημένη καὶ ἡ βαρ- 
Βεν. ἃ Ἂς Ἶ 
ὑπιε 4ες βαρικῆς αἰχμαλωσίας καὶ πυρὶ καὶ [ σφαγαῖς ἐκλελίκμη- 259 τῶ ἌΝ ᾿ ἱ Ἶ 
τοῦ ταῦ, ἡμεῖς δὲ παρὰ τῶν βαρβάρων οἶκτον οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 30 

ἐξαίφνης ἐφ᾽ ἡμῖν ἀναλαβόντων ἀπολελύμεθα, μετὰ τοῦ 
καὶ διαμαρτυρίαις ἡμᾶς ἀπειλητικαῖς καταπλῆξαι διὰ 

τάχους τὴν χώραν ἐκδραμεῖν, ὡς Μαζίκων αὐτὴν μετ᾽ 
αὐτοὺς ἀμελλητὶ παραληψομένων, ἥκομεν ἐς τὴν Θηβαίων 

: Θηβῶν Α 3 εἰ 4 τἀπίχειρα Ζν καθιστᾶσιν Α 5 ἐβλασφημή- 

σαντο ν 15 θύραθεν ν 22 ἢ] εἰ Ὁ 23 Θηβῶν Α 
28 καὶ] διὰ Ν4]., ἔοτί. καὶ βαρβαρικῇ αἰχμαλωσίᾳ 33 τῆς χώρας (ἢ γ. 

εχρεοίεβ Μαζικῶν 34 Θηβαῖον Β 



ΠΙΒΕΒΚ 17 τς 

μετὰ τὼν αἰχμαλώτων λειψάνων, οὺς ἡμῖν οἱ βάρβαροι 

κατ᾽ οἶκτον προσήγαγον, τί βουλόμενοι, λέγειν οὐκ ἔχω. 

Οἱ μὲν οὖν πρὸς τὰς καταθυμίους ἑκάστῳ διαγωγὰς 
ΕἸ , ς - Ν Ἀ ε Ἁ 5 - 

ἀπολέλυνται. Ἡμεῖς δὲ φανεροὺς ἑαυτοὺς ἐγκαθιστῶμεν 

5 τῇ Πανὸς ἐπιστάντες. Δεδοίκαμεν γὰρ μή τις ἡμῶν πραγ- 

ματείαν τὴν αἰχμαλωσίαν ποιούμενος ἢ φυγάδων καθ᾽ ἡμῶν 

ἀναπλάσῃ διαβολὴν ἤ τινος ἄλλης μηχάνημα μέμψεως" 

εὔπορος γὰρ διαβολῶν παντοδαπῶν ἡ κακία. Διὸ δὴ 

ἀξιοῦμεν τὸ ὑμέτερον μέγεθος τῆς ἡμετέρας αἰχμαλωσίας 

το φροντίσαι κατὰ τὸ τοῖς νόμοις δοκοῦν, καὶ μὴ ἐπιδοῦναι 

κακοτεχνίαις ἀνθρώπων αἰχμάλωτον εἰς κακίαν ἔκδοτον, 

ἵνα μὴ πάσαις ἐκ τούτου γενεαῖς τραγῳδῆται κρεῖττον εἶναι 
͵ὔ » Π ΠΥ 7 ᾿ς « “" “Ὁ 3) 

βαρβάρων αἰχμάλωτον ἢ πρόσφυγα βασιλείας ῥωμαϊκῆς. 

Καὶ ὅρκους ἐπαγαγὼν ἤτησεν οὕτως" 
ι'  “᾿Ανενεγκεῖν τὴν ἡμετέραν ἐξ ᾿᾽Οάσεως ἐνταῦθα διαγω- 

γὴν ἐκ βαρβαρικῆς γενομένην ἀφέσεως, ὥστε τὴν τῷ θεῷ 

δοκοῦσαν καὶ νῦν ἐξενενγθῆναι περὶ ἡμῶν διατύπωσιν." χθῆ ρὶ ἡμ 
Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸν αὐτὸν ἐπιστολῆς δευτέρας" 
(ς Ε «ς Ν ᾽ς Ὁ “Ὁ Ἄ Ἁ ἃ ᾿ς 

Εἴτε ὡς φιλικὸν παρ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν σὴν μεγαλοπρέ- 

29 πειαν γράμμα, εἴτε ὡς ὑπόμνησιν παρὰ πατρὸς πρὸς υἱὸν 

τὸ παρὸν τοῦτο λογισάμενος ἀνάσχου, παρακαλῶ, τῆς ἐν 

αὐτῷ διηγήσεως, περὶ πολλῶν, καθ᾽ ὅσον ἐνῆν, γεγραμμένης 
» ς “- ’ » 3 ,ὔ [4] ΡΣ Ψ 

παρ ἡμῶν βραχυλόγου οὔσης. ᾿Οάσεως τῆς Ἴβεως ἐκ 

πολλῶν πρώην ἀφανισθείσης, τοῦ τῶν Νουβαδῶν πλήθους 
25 ἐπ᾿ αὐτὴν ἀναδραμόντος....᾽ 

Καὶ μεθ᾽ ἕτερα" 
Μὴ ͵ δὲ Ὁ“ Ἑ ΡῚ δ᾽ 5 ξ ς “Ὁ 

ούτων δὲ οὕτως συμβάντων, οὐκ οἶδ᾽ ἐκ ποίας ὁρμῆς 

ἢ ποίαν ἀφορμὴν τῆς σῆς λαβούσης μεγαλοπρεπείας, πρὸς 
᾿] ,ὔ Ν “ ͵ὔ 3 ἕ ᾿ς ΓΟ 

Ελεφαντίνην τινὰ τῆς Θηβαίων ἐπαρχίας πέρας οὖσαν 

8. βαρβαρικῶν διὰ στρατιωτῶν ἐκ τῆς Πανὸς ἐπεμπόμεθα, 

συρόμενοι πρὸς αὐτὴν διὰ τῆς προρρηθείσης στρατιωτικῆς 
7 Ἀ -“ 7] “ 6 “ ΄ , 

βοηθείας. Καὶ τῷ πλείονι τῆς ὁδοῦ συντριβέντες πάλιν 

ἄγραφον τῆς σῆς ἀνδρείας καταλαμβάνομεν κέλευσμα εἰς 
260 τὴν Πανὸς ὑποστρέψειν. Συγκοπέντες δὲ τοῖς τῆς ὅὁδοιπο- 

1 μετὰ οἴη. 2 4 φανερῶς ν  ἀναπλάσει ἃ ἀναπλάσσῃ ν 
23 Ἤβεως Α 24 πολλῶν οογαρίατη ἢ πολλοῦ (Ὦγ., πολεμίων ΝοἸΪία 

νομάδων Ζν, εχρεοίεβ Νουβάδων 34 ὑπόστρεψιν Α τῆς] τῆς σῆς 
Β ν, φυοᾶ Νοϊίβς ἀείδπαϊς ἱπερία 
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ρίας συμπτώμασιν ἐν νοσοῦντι καὶ γηράσαντι σώματι, καὶ 
Ἁ -“ δὴ Ν Ἁ , ΡῚ , 7ὔ 

τὴν χεῖρα καὶ τὴν πλευρὰν συντριβέντες ἀφικόμεθα πάλιν 
᾽ὔ “ Ἁ “-“ “. 

εἰς τὴν Πανός, τρόπον τινὰ ψυχορραγοῦντες καὶ τοῖς συμ- 
΄-» Ὁ 3 ὔ “"» 

πτώμασιν ἔτι τοῖς τῶν ἀλγηδόνων μαστιγούμενοι κακοῖς. 
Ὁ τ Ὁ Ὁ 

Μετῆγε δὲ πάλιν ἡμᾶς ἐκ τῆς ἸΠανὸς πρὸς τὴν ὑπ᾽ 
Ἁ , “Ὁ ΄-“ Ρ] ͵ 

αὐτὴν ἐνορίαν ἕτερον τῆς σῆς ἀνδρείας ἔγγραφον ἱπτάμενον 
“Ὁ ’ Ὁ 

πρόσταγμα. Ταῦτα στήσεσθαι καθ᾽ ἡμῶν λογιζομένων καὶ 
. - , κ᾿ ω Ὦ δ᾽ ΠΗ͂Σ ὙῈ , 

τὸ τοῖς καλλινίκοις βασιλεῦσι δοκοῦν περὶ ἡμῶν ἀναμενόν- 
3 , Χ “ ἢ 7, 3. ὁ - , 

των, ἐξαίφνης πρὸς ἄλλην ἐξορίαν καθ᾽ ἡμῶν τετάρτην 
πάλιν ἀφειδῶς ἄλλο συνετίθετο." 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" 

“«᾿Αλλ᾽ ἀρκέσθητι τοῖς πεπραγμένοις, παρακαλῶ, καὶ 
α , 5. ᾿ΕΝ ἢ 2 ,ὔ εὐ ς ΘΝ 

τῷ τοσαύτας καθ᾽ ἑνὸς σώματος ἐξορίας ὁρίζειν" καὶ τῆς 
“Ὁ 9 “- Ἁ “Ὁ [ων 7 Ἁ 

ἐπὶ τοῖς ἀνενεχθεῖσι παρὰ τῆς σῆς μεγαλοπρεπείας καὶ 
᾽ φ Ὁ Ν ὃ ̓Σ ᾿ 5» [ω θῇ Ὁ ᾽΄,. 

παρ᾽ ἡμῶν δὲ δι’ ὧν ἐχρὴν γνωρισθῆναι τοῖς καλλινίκοις 

ἡμῶν βασιλεῦσι δοκιμασίας ἐπιεικῶς, παρακαλῶ, παρα- 
“ ΄Ν ς Ἃ ἘΝ ᾿ 

χώρησον. Ταῦτα παρ᾽ ἡμῶν ὡς πρὸς υἱὸν παρὰ πατρὸς 

συμβουλεύματα. ἘΠ δὲ ἀγανακτήσειας καὶ νῦν ὡς τὸ 
“ “ “ “ ζΖ 

πρότερον, πρᾶττε τὸ δοκοῦν, εἴ γε τοῦ δοκοῦντος λόγος 

οὐδεὶς δυνατώτερος." 
- 7 3 

Καὶ ὅδε μὲν οὕτω κἀν τοῖς γράμμασι, πύξ, λάξ, παίει, 
, ᾿ Ν ,ὔ Υ̓ Ἁ ᾽ Ἀ “Ἢ ς 

βαίνει, καὶ τὴν βασιλείαν καὶ τὴν αρχὴν βλασφημῶν, ὃ 
ἐδ 53 Φ ’ , ᾽ Ν ᾿ ὔ 

μηδὲ ἐξ ὧν πέπονθε σωφρονήσας. ᾿Εγὼ δὲ καί τινος 
, Ν ᾽ὔ Ἁ 

γεγραφότος τὴν τελευταίαν ἐκείνου ῥοπτὴν ἀκήκοα λέγοντος 
« -“Ἤ , 

ὡς τὴν γλῶσσαν σκώληξι διαβρωθεὶς ἐπὶ τὰ μείζω τε 
᾽ ᾿] “Ὁ 

καὶ ἀθάνατα κατ᾽ αὐτοῦ δικαιωτήρια μετεχώρει. 
᾿] 3 Ν ΄“΄“ 

8. Μετὰ δ᾽ οὖν αὐτὸν Νεστόριον τὸν ἀλάστορα τῆς 
΄- 9 

Κωνσταντίνου τοῦ ἀοιδίμου πόλεως τὴν ἐπισκοπὴν ἐπι- 
7 ᾿ ς 9 - , ᾽ ’ ς “ ΄“ 

τρέπεται Μαξιμιανὸς, ὑφ οὗ πάσης εἰρήνης ἡ τοῦ Χριστοῦ 
’ 93 "2 ᾿ Ν Φ' 5» 3 , 

τετύχηκεν ἐκκλησία. Τούτου δὲ αὖ ἐξ ἀνθρώπων γεγενη- 
͵ὔ ᾿ Ἁ " “Ὁ , ΕῚ Ἷω «᾿ 

μένου, Πρόκλος τοὺς οἴακας τῆς καθέδρας ἐγχειρίζεται, ὃς 
,ὔ ,ὔ »] 7] Ρ] Ν Ἁ “Ὁ ἈΝ 

πάλαι Κυζίκου ἐπίσκοπος ἐκεχειροτόνητο. ΚΚαὶ τοῦδε τὴν 

3 καὶ τοῖς] ἰοτί. καὶ πρὸς τοῖς ἡ" ταύτας τίθεσθαι Α, ἐνταῦθα στήσεσθαι 

ἡμῶν λογιζομένων ΝΑ]. 13 τῷ] τὸ [10γ]ἱ, σοττ. 4]. 13 54. οἵ. Ε;. Ἀεν!]- 

Ἰουΐ, δεν. ἐαἷδ᾽ 1 ἀϊδέ. αδ5 γεῖῖρ. 1] 573 14 ἀνεχθεῖσι Β 22 βαίνειν Β 

23 σωφρονήσαΞ:] βλασφημήσας Α 26 μετεχώρησε ΖΥ 27 οὖν τὸν 

Νεστόριον αὐτὸν τὸν ΤΑ] Θά πὰ Υ 29 ἐφ᾽ οὗ ἐν Χριστοῦ] θεοῦ Ζν 
20 γενομένου ΖΚ 
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᾿Ὶ -“ ᾽ ’ , ’, Ν Ν 

κοινὴν τῶν ἀνθρώπων στειλαμένου πορείαν, Φλαβιανὸς τὸν 

θρόνον διαδέχεται. 
9. ὝφΦ᾽ οὗ τὰ κατὰ Ἐυτυχῆ τὸν δυσσεβῆ κινεῖται, μερικῆς 

κατὰ τὴν Κωνσταντίνου ἁλισθείσης συνόδου, λιβέλλους τε 

αὖ ἐπιδεδωκότος Εὐσεβίου τὴν ἐπισκοπὴν τοῦ Δορυλαίου 

διέποντος, ὃς καὶ ῥήτωρ ἔτι τυγχάνων πρῶτος τὴν Νεστο- 
ρίου βλασφημίαν διήλεγξεν. Ὡς δ᾽ οὖν κληθεὶς Εὐτυχὴς 

» ,ὔ ’ Ἁ , ΘῈ ᾽ , 

οὐκ ἐλήλυθε, τάδε καὶ παραγενόμενος ἑάλω: εἰρήκει 
γάρ' “᾿Ομολογῶ ἐκ δύο φύσεων γεγενῆσθαι τὸν Κύριον 
ἡμῶν πρὸ τῆς ἑνώσεως, μετὰ δὲ τὴν ἕνωσιν μίαν φύσιν 

ων “ “ «ς ἘᾺΝ 

ὁμολογῶ" ὃς οὐδὲ τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ὁμοούσιον ἡμῖν 

ἔλεγεν εἶναι" καθαιρεῖται μέν, ἐκδεήσεων δὲ αὐτοῦ πρὸς 
Θεοδόσιον γενομένων, οἷα τῶν συστάντων ὑπομνημάτων 

Ν -“ , “ Ν 3 ᾿ Ν παρὰ Φλαβιανῷ πλαστουργηθέντων, πρῶτα μὲν ἀνὰ τὴν 

Κωνσταντίνου ἡ ἐκ γειτόνων σύνοδος ἁλίζεται, καὶ ὑπ᾽ 

αὐτῇ καί τισι τῶν ἀρχόντων Φλαβιανὸς κρίνεται" καὶ 
, ξ ᾽ »-“» ΄“. ς , ΟῚ. ᾽ , 

βεβαιωθέντων ὡς ἀληθῶν τῶν ὑπομνημάτων, ἡ ἐν ᾿Εφέσῳ 

δευτέρα σύνοδος ἀθροίζεται. 

10. Ἧς ἔξαρχος καθειστήκει Διόσκορος, ὁ μετὰ Κύ- 
ρίλλον τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐπίσκοπος, πρὸς ἔχθρας ᾧλαβια- 
νοῦ τοῦτο τεχνάσαντος Χρυσαφίου | τῶν βασιλείων τηνι- 

“ “ , Ψ, ᾽ “, 53 ͵7ὔ 

καῦτα κρατοῦντος, συνδραμόντων ἐν ᾿Εφέσῳ ᾿Ιουβεναλίου 

τοῦ Ἱεροσολύμων ἐπισκόπου, τοῦ καὶ πρότερον ἐν ᾿Εφέσῳ 
7 Ἀ - “ ᾽ ᾽ ᾽ ἣ ς 7 [ω] ἊΝ 

γενομένου, μετὰ πολλῶν τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν ἱερέων. Συνῆν δὲ 
« 5 

τούτοις καὶ Δόμνος ὁ μετὰ ᾿Ιωάννην ᾿Αντιοχείας πρόεδρος, 
Ν Ἁ ᾿ Ὁ , ᾽ ΄ , “Ὁ 7 

καὶ μὴν καὶ ᾿Ιούλιος ἐπίσκοπος, τόπον πληρῶν Λέοντος 
“ “ , ξ ῇ “ “ 

τοῦ τῆς πρεσβυτέρας 'Ῥωμης ἐπισκόπου. Ἰ]αρῆν δὲ αὐτοῖς 

καὶ Φλαβιανὸς μετὰ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν ἐπισκόπων, Θεοδοσίου 

θεσπίσαντος πρὸς ᾿Εἰλπίδιον ἐπὶ ῥήματος ταῦτα" 
“Τῶν πρὶν δικασάντων ἘΕϊῤτυχεῖ τῷ εὐλαβεστάτῳ 

ἔ 

ἀρχιμανδρίτῃ παρόντων μὲν καὶ ἡσυχαζόντων, τάξιν δὲ 

δικαστῶν μὴ ἐπεχόντων, ἀλλὰ τὴν κοινὴν πάντων τῶν 

2 διαέχεται Α 3 ἐφ᾽ οὗ ἐν γ φλασφημίαν Α ὡς] ὃς Α 8 τὰ 
δὲ ν, ας αἰφζγιαδ νοΥιϊι Δ 4]. 4451 εἶτα δὲ Ἰερσεγαῖ 9 γενέσθαι ΤΠΕοΡΠδΔη. 
14 Φλαβιανοῦ (τ. πρῶτα μὲν Ἰἱποῖρῖΐ ἢ, 1357 ρΡοβί Ὠἰαίαπ Ρ 19 τη 

τηδῖρ. Α 20 ᾿Αλεξανδρείας Ῥ 21 τοῦτο] τοῦ ΑΒ ν 22 τῶν ρΡοβί 
συνδραμόντων Δἀά. Ρ ᾿Ιουβενιαλίου Α 26 ᾿Ιούλιος] ᾿Ιουλιανὸς Αεοί. 

32 τῶν ἄλλων ἁγίων πατέρων Αεί. 
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1ὃ ΕΝΑΘΚῚΙ 

Ὅ)» Ψ, 7 , “ 2 Ἀ εἰ 5» ἁγιωτάτων πατέρων περιμενόντων Ψῆφον, ἐπειδὴ τὰ παρ 
“ “ , 2) 

αὐτῶν κεκριμένα νῦν δοκιμάζεται... 
3 ,7ὔ “ ", 3 “ Ν “ 

Ἐν τούτῳ τῷ συνεδρίῳ ἀνακαλεῖται μὲν τῆς καθαι- 
Ἷ ᾽ Ἀ Ἂ ῇ Ν “ » Ε] Ρ] ΄ 

ρέσεως Εὐτυχὴς παρὰ Διοσκόρου καὶ τῶν ἀμ αὖτον, 
- “ 

ὅπως δὴ τοῖς πεπραγμένοις ἀνείληπται' κατακρίνεται δὲ 
ς κ᾿. ᾽ 

καθαιρέσεως Φλαβιανὸς καὶ Εὐσέβιος ὁ τοῦ Δορυλαίου 

πρόεδρος. Κατὰ ταύτην καὶ Ἴβας τῶν ᾿᾿δεσηνῶν ἐπι- 
- Ἀ σκοπήσας ἀποκηρύσσεται' καθαιρεῖται δὲ καὶ Δανιὴλ 

“ “"ὔ ἣ' 7 Ν ῇ ἐπίσκοπος Καρρῶν, [ Εϊἰρηναῖὸς τε αὖ Τύρου, καὶ πρός γε 
Υ͂ ᾿Ακυλίνιος Βύβλου. ᾿Ἐπράχθη δὲ καί τινα Σωφρονίου 

ἐ “ 

χάριν τὴν Κωνσταντιναίων ἐπισκοπήσαντος. Καθαιρεῖ- 
“ “ “ ΄ 

ται δὲ παρ᾽ αὐτῶν καὶ ὁ τῆς Κυρεστῶν ἐπισκοπήσας 
, ς [οὶ 3 ͵ ᾽ ] 

Θεοδώρητος, καὶ μὴν καὶ Δόμνος ὁ τῆς ᾿Αντιοχέων. ᾿Εφ 
-ε 4 ᾿Ν ΄ 3 Μ[ ς “ ΚἉ Ν « Ν, Ν ᾧ τί λοιπὸν γέγονεν οὐκ ἔστιν εὑρεῖν. Καὶ οὕτω μὲν τὸ 

"ἢ 

ἐν ᾿Εφέσῳ δεύτερον διελύθη συνέδριον. 
[2] 7 “ 

11. Μή μοι δέ τις τῶν εἰδωλομανούντων ἐπυγελάσῃ, 
- ΄ 

ὡς τῶν δευτέρων τοὺς προτέρους καθαιρούντων, καὶ προσ- 
“ , ς “ 

εφευρισκόντων ἀεί τι τῇ πίστει καινότερον. Ἡμεῖς μὲν 
ο᾽ ὦ » Ν 3 τ “ “ἅμ 

γὰρ τὴν ἄφραστον καὶ ἀνεξιχνίαστον τοῦ θεοῦ φίλαν- 
“ Ἃ, Ι͂ ΄ 

θρωπίαν ἐρευνῶντες καὶ ἐς τὰ μάλιστα σεμνύνειν καὶ 
ΝΕ “ ᾿ “Ὁ. ῇ, 

ἐξαίρειν βουλόμενοι ἢ τῇδε ἢ ἐκεῖσε τρεπόμεθα. Καὶ 
» Ἂν 2 ΄ -»“ Κντ Ν “ 2 οὐδεὶς [ἀδύνατον] τῶν αἱρέσεις παρὰ Χριστιανοῖς ἐξευρη- 
ῇ 7] “Ὁ » , Ὁ » Γ Ν 

κότων πρωτοτύπως βλασφημεῖν ἠθέλησεν, ἢ ἀτιμάσαι τὸ 

θεῖον βουλόμενος ἐξωλίσθησεν, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπολαμβά- 
“ ἴον , ς 

νων κρεῖσσον τοῦ φθάσαντος λέγειν εἰ τόδε πρεσβεύσειε. 
Καὶ τὰ μὲν συνεκτικὰ καὶ καίρια πᾶσι κοινῶς ὡμολό- 

Ν - δ 7 ᾿ γηται. Τριᾶς γὰρ ἡμῖν τὸ προσκυνούμενον, καὶ μονὰς τὰ 
, “ ᾿ 9. Κ ᾿᾿ Ν δ δοξολογούμενα, ὅ τε πρὸ αἰώνων γεννηθεὶς θεὸς Λόγος 

σαρκούμενος δευτέρᾳ γεννήσει φειδοῖ τοῦ πλάσματος. Εἰ 

δὲ περὶ ἕτερά τινα ἄττα κεκαινούργηται, γεγόνασι καὶ 
“ “ἢ “ Ἄ: “ Ἁ 

ταῦτα τοῦ σωτῆρος ἐνδόντος θεοῦ τῷ αὐτεξουσίῳ καὶ 
Ν ΄ “ ῪὉᾳ ἐν ὧν « “ Ἁ Χ » Ἁ 

περὶ τούτων, ἵνα μᾶλλον ἡ ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ 

2 Ῥοβί δοκιμάζεται, 5πραίίο νᾶσιο το]ϊοίο, λείπει Δα. Α 5 καὶ κατα- 

κρίνεται δὲν 6 Δορυλείου Α  Ἤβας: Α ἐπίσκοπος Βν 8 ἀπο- 

κηρύττεται ΒἘ ν 9 Καρῶν Α το ᾿Ακυλῖνος Ζν Βίβλου ΑἸ.Β δὲ 

ΟΙΏ. ΖῪ τ6 τὰ ἴῃ τηδῖρ. ἃ 19 γὰρ οἵ. Α 21 βουλόμενοι] βαλλό- 
μενοι Α 22 ἀδύνατον] ἀδυνατῶν Ζν, οὐδ᾽ αὐτῶν (τ. ; ποία ρΡεογΠ6η5 δά 

ἀτιμάσαι τὸ θεῖον 6 τηαῖσ. ἴῃ [αχί. ἸΤΥΘΡ51556 νἱά. 26 κύριαν ὡμολό- 
γενται 30 τινὰ ΟΠ]. ΖΥ ἅτα Α 
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» Ν 

ἐκκλησία ἐνθένδε κἀκεῖθεν πρὸς τὸ δέον τε καὶ εὐσεβὲς 
Ἁ 

αἰχμαλωτίσῃ τὰ λεγόμενα, καὶ πρὸς μίαν ἀπεξεσμένην 
᾿ 52 δ εῶν ς 7 Ν ᾿ ΠΕ. Ρ 

καὶ εὐθεῖαν ὁδὸν ὑπαντήσῃη. Διὸ καὶ τῷ ἀποστόλῳ εὖ 
- Μ ( “ δὲ Ἁ ψ᾿- 2 Ε] ς “ 3 

μάλα σαφῶς εἴρηται" “ Δεῖ δὲ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, 
[7 « ͵ὔ Ἁ 7 3) ἃ , » 

ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται. Καὶ θαυμάσαι κἀν 
Ἀ » » “ 

τούτῳ | ἔστι τὴν ἄρρητον τοῦ θεοῦ σοφίαν, τοῦ καὶ πρὸς 
᾿ , κ᾿ ) , εἰ ὃ ᾿ ΄ 7, τὸν θεσπέσιον Παῦλον εἰρηκότος" “Ἢ γὰρ δύναμίς μου 

᾿ » 7 »-“ 3) ᾽ : Ἁ »“ Γ᾿ 7 ᾽ 

ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Εξ ὧν γὰρ τῆς ἐκκλησίας ἀπερ- 
’ὔ Ἀ , 5 ͵7ὔ Ἁ » Ἁ ᾿Ὶ » ͵] 7 

ράγη τὰ μέλη, ἐκ τούτων τὰ ὀρθὰ καὶ ἀμώμητα πλέον 
5 ,ὔ Ν 5» 7] ,ὔ Ν ἣν. » . 

ἀπεξέσθη τε καὶ ἀπετέθη δόγματα, καὶ πρὸς αὔξησιν καὶ 
ἣ ᾿] 5 Ἁ ᾽ ’ ς Χ Ἶ » Ἁ 

Τὴν εἰς ουρανοὺς ἀνάβασιν ῇ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ 

τοῦ θεοῦ ἐλήλυθεν ἐκκλησία. 
«ς 7 » 6 ΓΟ , , 5 ᾿ 

Οἱ δέ γε τῆς Ελληνικῆς πλανης τρόφιμοιυ, οὐ θεὸν 
[ς »“" “Δ ᾿] - 

εὑρεῖν βουλόμενοι ἢ τὴν αὐτοῦ περὶ τοὺς ἀνθρώπους 
ὔ , “- , , 9 3 

κηδεμονίαν, τά τε τῶν φθασάντων τά τε ἀλλήλων κατα- 

λύουσιν, ἀλλὰ θεοὺς ἐπὶ θεοῖς ἐπινοοῦντες καὶ τῶν οἰκείων 

παθών χειροτονοῦντές τε καὶ ὀνομάζοντες, ἵνα συγγνώμην 

ταῖς οἰκείαις ἀκολασίαις πορίζοιντο θεοὺς τοιούτους ἐπι- 
Ἷ [7 ᾿] 7 ς ᾽ τὰ “ [2 Ἁ 

γραφόμενοι. “Ὥστε ἀμέλει ο παρ αὑτοῖς ὕπατος πατὴρ 
5» -“ - Ν 

ἀνδρῶν τε θεῶν τε τὸν Φρύγα τὸ μειράκιον εἰς ὄρνεον 

μετασχηματισθεὶς ἀσελγῶς διήρπασεν, μισθόν τε τῆς 
᾽ὔ 4 Ν 

αἰσχρουργίας τὴν κύλικα παρέσχετο, τὴν φιλοτησίαν 

προπίνειν ἐπιτρέψας, ὡς ἂν μετὰ τοῦ νέκταρος καὶ τὰ 
» 7] »“ ͵ «Ὁ ἃ ’ », ᾽ 7] 

ὀνείδη κοινῶς πίνοιεν. Ὃς καὶ μυρίοις ἄλλοις ατοπήμασι 

καὶ παρὰ τοῖς οὐδέσι τῶν ἀνθρώπων ἀπηγορευμένοις καὶ 
“ ᾿] Π » ’ «ς » Ἷ, 

πᾶσαν ἀλόγων ἰδέαν ὁ πάντων ἀλογώτατος μεταβληθείς, 
, ᾿ »“» 

ἀνδρόγυνος γίνεται, εἰ καὶ μὴ τὴν γαστέρα, ἀλλὰ γοῦν 
Ὁ ΄»“" νιν »Ὁ 

τὸν μηρὸν κυοφορῶν, ἵνα καὶ ταῦτα παρὰ φύσιν αὐτῷ 
, ᾿ Ἁ Ἀ Ις , ψ 7 πράττοιτο. Οὗ καὶ τὸ διθύραμβον κύημα ἀνδρόγυνον 
, «ς ’ὔ » “ , ͵ Μἷ Ρ] 

γενόμενον ἑκατέραν ἐνύβρισε φύσιν, μέθης ἔξαρχον οἰἶνο- 
7] 

φλυγίας τε αὖ καὶ κραιπάλης καί γε ἑωλοκρασίας, καὶ 

2 ἀποξεσμένην Ῥ 4 δὲ] γὰρ (οΥ. ἐν ὑμῖν Ροβξί γένωνται (οὐ. 5 ἵνα 

καὶ οἱ (οΥ. 7 μου οτῆ. (οΥ. 8 τελεῖται (ΟΥ̓. 9 καὶ ἀμώμητα.... 

1ο δόγματα οτη. Ῥ 1ιο αὔξιν Β 11 καὶ ἀποστολικὴ οτὴ. Β 14 ἐξευ- 

ρεῖν Ζν 20 θεόν τε Β 23 προσπίνειν ἃ 25 παρὰ τοῖς... καὶ 

ὁπ “6 πρὸς αηΐες πᾶσαν «ἀ4. 1,Β ν, ἀεί, αἱ ἴῃ Α, ἰοίβαῃ ἴῃ 
διοῃείγρο Ῥαίγηϊαδοὶ, αιιθὴ ἢἰσ παῖ 1 Πθα πῇ ΟΠ σῖ5δ56. ΟὉ ὙΕραδ. ΟΠ 6ΠῚ, 
αἰ τεαπιθηΐου, συ} αραγαπι (καὶ παρὰ... καὶ πᾶσαν) σοηϊοΙα5 30 μεθ᾽ ἧς 
ἐξάρχων Α 

ας τα:- 

ἱ ΟοΥ. χὶ το 

1 Ὅτ, ΣΙ 

στερ. ΤΉΘοΙ. 
ΡΟ 36, 337 

Επ5εῦ. ΡῈ 
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“ 3 “ [.] ΄ “ 3 , π  Ε , 

τῶν ἐντεῦθεν δεινῶν. Τούτῳ τῷ Αὐγιόχῳ τῷ ὑψιβρεμέτῃ 
Ἁ “ 7] ᾽ 

καί τι σεμνὸν ἐκεῖνο περιτιθέασι, πατραλοίαν ἀποκα- 
“Ὁ Ἁ “Ὁ χὰ δὴ , 

λοῦντες, τὴν ἐσχάτην παρὰ πᾶσι ποινήν, οἷα τὸν Κρόνον 
Ν Ὁ τ Ν ΄ “ 2 Υ. ͵ 

τὸν κακῶς αὐτὸν φύσαντα τῆς βασιλείας ἐξωθήσαντα. Τί 
“ “ 3 “ "4 - 

δὲ ἂν φαίην καὶ περὶ τῆς θεουργηθείσης αὐτοῖς πορνείας, ἢ ς 
Ν 3 ,ὔ Ἁ , ΄ 3 7 τὴν ᾿Αφροδίτην τὴν κοχλογεννήτην Κυπρίαν ἐπέστησαν, 

τὴν μὲν σωφροσύνην ὡς ἐναγές τι χρῆμα καί τι τῶν 
ἄλλως ἐκτόπων μυσαττομένην, πορνείαις δὲ καὶ πάσαις 

5 ,ὔ ς ,ὔ Ἁ , [φ ͵ 

αἰσχρουργίαις ἡδομένην, καὶ τούτοις ἱλάσκεσθαι βουλο- 
,  ἐἉ " ᾽ Ὁ “- ς ΄ Ἷ 

μένην ; Μεθ᾿ ἧς ᾿Αρης ἀασχημονεῖ τοῖς Ἡφαίστου τεχνά- το 
“-“ “-“ , , ͵ 

σμασιν ὑπὸ τοῖς θεοῖς θεατριζόμενός τε καὶ γελώμενος. 

Γελάσοι δὲ ἄν τις δικαίως καὶ Φαλλοὺς αὐτῶν καὶ 
Ψ, 7 ἸἸθυφάλλους καὶ Φαλλαγώγια καὶ ἸΠρίαπον ὑπερμεγέθη 

ἴω , Ν 2 “- 

καὶ Πᾶνα ἀσχήμονι μορίῳ τιμώμενον καὶ τὰ ἐν ᾿Εϊλευσῖνι 
ἃ , δ 7] Ψ ς ΄ῸὉᾳ)Ἤ 

μυστήρια, καθ᾽ ἕν μόνον ἐπαινετὰ ὅτι γε ἥλιος οὐχ ὁρᾷ, τ5 
ἀλλὰ τῷ σκότῳ συνοικεῖν κατεκρίθησαν. Τούτων τοῖς 

“- Ὁ Ν “ 

αἰσχρῶς τιμῶσί τε καὶ τιμωμένοις καταλιμπανομένων, ἐπὶ 

τὴν νύσσαν τὸν πῶλον ἐκκεντήσωμεν, καὶ τὰ λειπόμενα 
»" ν 7 3 ᾿ » ᾿ 

τῆς Θεοδοσίου βασιλείας εὐσυνόπτως ἀποθώμεθα. 
Ε 3, 2 ον 

12. Γέγραπται δ᾽ οὖν αὐτῷ πανευσεβὴς διάταξις ἀνὰ 265 
“-“ ᾽ “ “ 

τὸ πρῶτον βιβλίον κειμένη.---Τουστινιανοῦ κῶδιξ ὠνόμα- οἴ 
2 Ν “ ᾿ ͵ 

σται---τρίτη τὸν ἀριθμὸν τοῦ πρώτου τίτλου τυγχάνουσα" 
“- ω 

ἐν ἣ τὸν πάλαι ποθούμενον παρ᾽ αὐτοῦ, ὡς αὐτῷ Νεστορίῳ 
᾽ , ς Ἂ Ν ᾿ ῇ γέγραπται, θεόθεν κινηθείς, ἁπάσαις τὸ δὴ λεγόμενον 

΄ Υ͂ 3 ͵ , 4 ΄ 

ψήφοις κατέκρινεν ἀναθέματι περιβαλών, καὶ γέγραφεν :5 
, δ ἐπὶ λέξεως ὧδε" 

Ἅ “ ᾽ “ ’ 

“Ἔστι θεσπίζομεν τοὺς ζηλοῦντας τὴν ἀσεβῆ Νεστορίου 
7 Ω “Ὁ 3 γ ᾽ “. Ἂ ᾽ -“ ΕῚ 

πίστιν ἢ τῇ ἀθεμίτῳ αὐτοῦ διδασκαλίᾳ ἀκολουθοῦντας, εἰ 
» ἊΨ Υ̓ “-“ -“ 

μὲν ἐπίσκοποι εἶεν ἢ κληρικοί, τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν 
“ ᾽ 

ἐκβάλλεσθαι, εἰ δὲ λαϊκοί, ἀναθεματίζεσθαι." 30 
, Ἁ 3 [ω δ, ὧΨ , »“μ Ὄ 4 

Τέθεινται δὲ αὐτῷ καὶ ἕτεραι νομοθεσίαι τῆς ἡμετέρας 
Χ “ “ “- “ ἕνεκα θρησκείας, τὸν διάπυρον αὐτοῦ ζῆλον δεικνῦσαι. 

᾽ "-“ 

18. ᾿Εν τούτοις τοῖς χρόνοις ἤκμασέ τε καὶ διεφάνη 

1 ἐριβρεμέτῃ Ζν 2 καί] ὡς Ναὶ. ἐκείνω ΔΑ. 7 καί τι τηνάλλως 

ἔκτοπον ΖΥ ; ἄλλως ἴῃ ὅλως τηυίαπάττῃ ἢ 12 φαλλοῖς Α 20 ιβ ἴῃ 
τηδῖρ. Α 22 τὸν] τῶν Α 24 τὸ] τε α “6 ὧδε] τάδε Ῥ 

47 ὦστε δῃίς τοὺς Δ44. Αοἰ. 23 ἰγ ἴῃ τηδῖρ. Α 
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ΤΙΒΕΝ Τ 1 --ὦ3 ΔῚ 

Ἢ ; ς ΜᾺ ΨΝ, ᾿ , 9 , ΄ 
καὶ Συμεώνης, ὁ τῆς ὁσίας καὶ πάντα ἀοιδίμου μνήμης, 
πρῶτος τὴν ἐπὶ κίονος στάσιν ἐπιτηδεύσας, δίπηχυ μόλις 

᾽ὔ ᾿ ᾽ 

ἐνδιαίτημα τὸ περίμετρον, Δόμνου τηνικάδε τὴν ᾿Αντιο- 
“ ε Νὴ 3 Α χέων ἐπισκοποῦντος. Ὃς ἐπειδὴ παρ᾽ αὐτὸν γέγονεν, 

ἐκπλαγεὶς τὴν στάσιν καὶ τὴν δίαιταν, τῶν μυστικωτέρων 
.] “ἢ », γ᾽ Ων Ζ ᾿ Ἁ Ψ ἐγλίχετο' ἄμφω δ᾽ οὖν συνηλθέτην, καὶ τὸ ἄχραντον 

“ »“ “ ᾽ 

ἱερουργήσαντες σῶμα τῆς ζωοποιοῦ κοινωνίας ἀλλήλοις 
“ἅ» Ι͂ 

μετέδοσαν. Οὗτος ἐν σαρκὶ τὴν τῶν οὐρανίων δυνάμεων 
’ ῇ 3 7 ἂι ε Ν ἊὉ 2 λ Ἂ 

πολιτείαν ζηλώσας, ἐξαίρει μὲν ἑαυτὸν τῶν ἐπὶ γῆς πρα- 

γμάτων, καὶ τὴν φύσιν βιασάμενος τὴν τέως κάτω βρί- 

θουσαν τὰ μετέωρα διώκει: καὶ μέσον οὐρανοῦ καὶ τῶν 
» ὶ. “Ὁ ’ ᾽ , ΄»-΄“΄2Δλ »ῪΝὉΝ { Ἁ ΓωῚ 

ἐπὶ γῆς γενόμενος ἐντυγχάνει τε τῷ θεῷ καὶ μετὰ τῶν 
᾽ , “- 2 ἊὉ “Ὁ [] ᾿ 

ἀγγέλων δοξολογεῖ, ἐκ μὲν τῆς γῆς τὰς ὑπὲρ τῶν ἀν- 

θρώπων πρεσβείας τῷ θεῷ προσάγων, ἐξ οὐρανοῦ δὲ 
τοῖς ἀνθρώποις τὴν ἄνωθεν εὐμένειαν καταπραττόϊμενος. 

7 - Τούτου τὰς θεοσημείας γέγραφε μὲν καί τις τῶν αὐτο- 
πτῶν γενομένων: γέγραφε δὲ καὶ λογίως ἀπέθετο καὶ 

, ς “ 

Θεοδώρητος, ὁ τὴν Κυρεστῶν ἐπισκοπήσας, ἐν ᾧ τὰ 
, ὰ ᾿ “ μάλιστα παραλελοιπότες, ὃ μέχρι νῦν σωζόμενον παρὰ 

τοῖς τῆς ἁγίας ἐρήμου κατειλήφαμεν, καὶ παρ᾽ αὐτῶν 

παρειλήφαμεν. 
ς “ Ἷ ς 

Ὅτε δ᾽ οὖν Συμεώνης οὗτος ὁ ἐπὶ γῆς ἄγγελος, ὁ ἐν 
“". Ἁ Ξ 

σαρκὶ τῆς ἄνω “Ἱερουσαλὴμ πολίτης, τὴν ξένην ταύτην 

καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἀγνῶτα τρίβον ἐπετήδευσε, στέλ- 
Ν “ 

λουσί τινα παρ᾽ αὐτὸν οἱ τῆς ἁγίας ἐρήμου, ἐντειλάμενοι 
ς Ἁ φάναι' τίς ἡ ξενοπρεπὴς αὕτη πολιτεία, τί τὴν τετριμ- 

7 Ἁ “ ς , Ἂ .κῶνχ » ᾽' "7 

μένην καὶ τοῖς ἁγίοις πεπατημένην ὁδὸν ἀφείς, ἄλλην 
τινὰ ξένην καὶ τοῖς ἀνθρώποις καθάπαξ ἀγνοουμένην 
ὁδεύει: καὶ ὡς ἐπιτετράφασιν αὐτῷ καταβῆναι καὶ τὴν 

“ 5 “ , «ὧι ᾽ 4 “ ᾽ Ἁ 

τῶν ἐκλεκτῶν πατέρων ὁδὸν ἀνύειν. Οἵπερ, εἰ μὲν 
΄7ὔ Ν Ἁ “-“ 

ἐκθύμως ἑαυτὸν πρὸς τὴν κατάβασιν δοίη, συγχωρεῖν 
“ἢ Ε] “ Ἁ γῶὰ ἡ ᾽ ΄ ᾿ Ν “Ὁ ς 

ἐκέλευσαν αὐτῷ τὴν ἰδίαν ἐκτρέχειν' ἐκ γὰρ τῆς ὑπα- 

1 παναοιδίμου αὶ. 6 ἐγλίσχετο Β 11 διώκειν Α 14 δὲ 

καὶ τοῖς Ρ 18 ἐν ᾧ)] ἰοτίαβϑβε ὃν δὲ αὖ 19 παραλελοιπότες εἰσὶν 
Ουτίοτίι5, παραλέλοιπε ΟἾγ., παραλελοιπότας κατειλήφαμεν, ὃ μέχρι νῦν 

σωζόμενον παρὰ τοῖς τῆς ἁγίας ἐρήμου παρ᾽ αὐτῶν παρειλήφαμεν ΜΔ]. 

22 τῆς γ [Βν 25 αὐτῶν Α 26 τίς] τί καὶ Β 27 ἀφεὶς εἰς 

ἄλλην Α 30 ἀνύει Β 

ΑΒ 7.4. 
Ϊ 264 

ΕΕΙ. Ηἰβε. 
ΡΟ 82, 
1464 

Μείδρἢγσ. 
ΒΟ, 

349 
ΤΒεοάή. 1,6οΐ- 

1 41 
Θυϊάδϑ 5.ν. 

ΒΥ ΠΊΘΟΙ 



25 ΕΝΑΘΚΙΠ 

΄κ“" »“"» “ 2 , 

κοῆς δῆλον εἶναι ὡς ἐκ θεοῦ ποδηγηθεὶς ὧδε διαθλεύει" 
“ 2 ᾽ “-“ 

εἰ δέ γε ἀντισταίη, ἢ καὶ τοῦ ἰδίον θελήματος δοῦλος 
2 7 τὴ Ἁ 

γένοιτο καὶ μὴ πρὸς τὴν ἐπιτροπὴν ἰθυδρομήσοι, καὶ πρὸς 
Ἷ ᾽ Ἂν, , ἃ 2 ᾿4 ᾽ 9 Ν Ὁ ΝΡ. 4 βίας αὐτὸν καθέλκειν. Ὃς ἐπειδή περ παρ᾽ αὐτὸν ἐγένετο 

“ [ 7 

καὶ τὴν τῶν πατέρων ἀπήγγειλεν ἐντολήν, εὐθέως τε 5 
“ “ “Ὁ , Ν » 

θάτερον τοῖν ποδοῖν προέπεμψε τῶν πατέρων τὴν ἐπι- 
ἰφὴ , Ν 50. τροπὴν ἐκπληρῶσαι βουλόμενος, ἀφίει αὐτὸν τὴν ἰδίαν 

ἴω , Ιορυαϊ6 ὁδὸν ἐκπληροῦν, ἐπιφθεγξάμενος" “Ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου" 
Ἐ ΄ὔ Χ “ 2 2) “ ᾿ ἤ ΩΝ ἡ στάσις σου παρὰ θεοῦ ἐστιν. ὝὝὍὌΟ μοι ἀξιόλογον ὃν 

΄“: ΄-“ “-“ 7] 

ἐξετέθη, τοῖς περὶ αὐτοῦ γραφεῖσι παρειμένον. το 
΄ “ Ὁ “ “ὦ , 3. τῇ ἰὰ Μειᾶρβε. Τούτῳ τοσοῦτον ἡ τῆς θείας χάριτος ἐνέσκηψε δύ- 

114 “-“ ᾿ 

388:  ὀογαμις, ὡς καὶ Θεοδοσίου τοῦ αὐτοκράτορος τεθεσπικότος 
Ἂ . 2 ᾽ - . Ξ 

τοῖς κατὰ τὴν ᾿Αντιόχου ᾿Ιουδαίοις ἀποδοθῆναι τὰς σφῶν 
Ἵ Χ χο 3 συναγωγάς, ἅσπερ ἔφθησαν παρὰ Χριστιανῶν ἀφῃρη- 

» - 4 μένοι, οὕτω παρρησίᾳ γέγραφεν, οὕτω σφοδρῶς ἐπετίμησε τ5 
Ψ Ν δ" , 2 ς ᾿ Ν 

μόνον τὸν ἴδιον βασιλέα εὐλαβούμενος, ὡς καὶ τὸν 
3 , , 

βασιλέα Θεοδόσιον τὰς ἰδίας ἀνακαλεσάμενον κελεύσεις 
πάντα πρὸς χάριν Χριστιανῶν ἐκπληρῶσαι, παραλῦσαι 

ἴον ’ “ 2 “ 

δὲ καὶ τὸν ὕπαρχον τὸν ταῦτα διδάξαντα τῆς ἀρχῆς 
“Ὁ ἴω "» δεηθῆναί τε τοῦ παναγίου καὶ ἀερίου μάρτυρος ἐπὶ ῥήμα- :ο 
ξ ᾽ “-“ »“ 

τος ἱκετεύειν τε καὶ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ τῆς οἰκείας 
2 ὔ , Ἅ:Ἅ Ξ 8 3 Υ͂ εὐλογίας μεταδιδόναι. Διέτριψε τοίνυν ἐν σαρκὶ τόνδε 
ι ἢ , " ὰ ᾿ , ΕἼΣ: ᾿ α 

τὸν βίον διαθλεύων ἔτη ἕξ καὶ πεντήκοντα ἐν μὲν τῷ 
, ’ » Ν “» ’ ες : ΄ 

πρώτῳ φροντιστηρίῳ ἔνθα τὰ θεῖα κατηχήθη, ] ἔτη ἐννέα, 267 
3 - 7] ' Ά 

ἐν δὲ αὖ τῇ καλουμένῃ μάνδρᾳ ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα" 55 
7 [ο ΄ 7 2 “Ὁ 

ἔν τινι μὲν στενῷ τόπῳ ἔτεσι δέκα τὸν ἀγῶνα διανύσας, 
Ω ἐν δὲ κίοσι βραχυτέροις ἑπτά, καὶ ἐπὶ τεσσαρακοντά- 

πηχυν ἔτη τριάκοντα. ! 
᾽ Γ Τοῦ ν ,ὕ Ν ᾿ ν ἢ θέ ὃ ἢ ὃ , Νίςερῃ. χὶν οὕτου τὸ πανάγιον σῶμα μετὰ τὴν ἐνθένδε ἐκδημίαν 

Ν ᾿- 3 ’ Ψ 2 Υ͂ Ν Μείαρμ. κατὰ τὴν Αντιοχέων ὕστερον εἰσήχθη, Λέοντος τὰ 3ο 
“ 7 “-“ - 3 ῇ 

σκῆπτρα διέποντος, Μαρτυρίου τηνικαῦτα τῆς ᾿Αντιόχου 
" ᾽ , Ν 3 Ν « προεδρεύοντος, ᾿Αρταβουρίου δὲ αὖ τῶν ἑῴων στρατη- 

“ , Ν “ 3 ᾿] “Ὁ 

γοῦντος ταγμάτων μετὰ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν στρατιωτικῶν 
Ν “» ἢ : “- 

τελῶν τε καὶ λοιπῶν, κατὰ τὴν αὐτοῦ μάνδραν γενομένων, 

389 
Μδ14]. 369 

ι ὅδε Α 4 περ οἵὰ. ἃ 5. τε] δὲ Ρ 6 προὔπεμψε Ζν 

14 ἀφηρημέναις Α 25 ἐν τῇ αὐτῇ καλουμένῃ Α 26 στενῷ τόπῳ] 
στενωπῷ 2Υ 27 τεσσαρακονταπήχει (ὮγΓ. 232 ᾿Αρδαβουρίου Ζν, Μα]4]. 

Μείδρῆἢγ. 33 αὐτοὺς ΖΥ 
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ΠΙΒΕΚ 1 13-ἃ14 4.3 

Ν “-“ 

καὶ τὸν πάνσεπτον διασωσάντων νεκρὸν Συμεώνου τοῦ 
ω , » 

μακαρίου, ὡς ἂν μὴ αἱ γειτνιῶσαι πόλεις συνελθοῦσαι 
»-“ ’ὔ ’ὔ 

τοῦτον διαρπάζοιεν. Θαυμάτων τοίνυν μεγίστων καὶ κατὰ 
ξ Χ τ, , τὴν ὁδοιπορίαν γενομένων, κομίζεται κατὰ τὴν ᾿Αντιόχου 

»“ “Ὁ ἃ ς ᾽ , 

τὸ αὐτοῦ πανάγιον σῶμα: ὃ καὶ Λέων ὁ αὐτοκράτωρ 
Ν κ ᾽ - Χ 

ἐξητήσατο παρὰ τῶν ᾿Αντιοχέων λαβεῖν. Καὶ δεήσεις 
“Ὁ ᾽ ΄ Ἀ ᾽ Ν [ 

οἱ τῆς ᾿Αντιόχου πρὸς αὐτὸν ἀνατεινάμενοι γεγράφασιν 
Χ “-“ [] , 7 

οὕτως" “Διὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν τεῖχος τῇ πόλει, πέπτωκε 
᾽ “ “ ἤ ω 

γὰρ ἐν ὀργῇ, ἠγάγομεν τὸ πανάγιον σῶμα, ὅπως ἡμῖν 
- ,ὔ Φ Ν ᾿ ΄ γένηται τεῖχος καὶ ὀχύρωμα. Οἷς καὶ πεισθεὶς ἐνδούς 

“ ᾿ Ν Ε] - » “Ὁ 

τε ταῖς δεήσεσι τὸ σεπτὸν αὐτοῖς εἴασε σώμα. 
, Ν « - , 4 λ Ἁ 

Τούτου τὰ πολλὰ μέχρις ἡμῶν ἐφυλάχθη, οὗ καὶ τὴν 
Ἀ “- ΄ 

ἁγίαν κορυφὴν μετὰ πολλῶν ἱερέων τεθέαμαι, ἐπισκο- 
“- -“ , “ 

ποῦντος τήνδε Τρηγορίου τοῦ παναοιδίμου, Φιλιππικοῦ 

δεηθέντος παραφυλακῆς ἕνεκα τῶν ἑῴων ἐκστρατευμάτων 
7 “ ἊΝ τίμια λείψανά οἱ ἐκπεμφθῆναι. Καὶ τὸ παράδοξον, αἱ 

Ἁ »-“» “ ᾿ 2 7 ᾽ ,ὔ 

κατὰ τῆς κεφαλῆς ἐπικείμεναι τρίχες οὐ διεφθάρησαν, 
ς ) 5 “Ὁ ᾿ “ » Ι , 7 

ὡς δ᾽ αὖ ζῶντος καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναλιζομένου διασώ- 
“ ᾽ὔ 

ἕονται. Καὶ τὸ κατὰ τοῦ μετώπου δέρμα ἐρρυτίδωτο μὲν 
Ἤ ΕΎΒΡ, ΄ ᾽ 3 “ κ᾿ Ν γὼ 7 ᾽ 

καὶ ἀπέσκληκε, σώζεται δ᾽ οὖν ὅμως, καὶ τῶν ὀδόντων ὃ 
ς ,ὔ 2 7 ο [9 οἱ πλείους, εἰ μή γε ὅσοι χερσὶν ἀνθρώπων πιστῶν βιαίως 

5 ΄ “ ῇ ΄ 

ἀφῃρέθησαν, διὰ τοῦ σχήματος κηρύσσοντες οἷός τε καὶ 
«ς 7 ς 7 [͵ “ ΄ 

ὁπόσος καὶ πηλίκος ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ γέγονε Συμεώνης. 
’ ς , Ν 

Ταύτῃ καὶ ὁ ἐκ σιδήρου πεποιημένος κλοιὸς παράκειται, 
θ᾽ κὰ Ν ͵ ὃ θ “ -“ “Ὁ ᾿Ὶ » 

μεθ᾽ οὗ τὸ πολυύμνητον διαθλεῦσαν σῶμα τῶν ἐκ θεοῦ 
κ δέδ Ἰδὲ Ν 2 θ , Χ Σ , ς 

γερῶν μεταδέδωκεν' οὐδὲ γὰρ ἀποθανόντα τὸν Συμεώνην ὁ 
᾽ ᾿ » , ΄ Ὁ“ Ἁ Ὡ “ Ἃ 

ἐραστὴς ἀπέλιπε σίδηρος. Οὕτω τὸ καθ᾽ ἕκαστον ἂν 
,ὔ “ ᾿ 

διεξεληλύθειν ἐμοί τε τῆς διηγήσεως ὠφέλειαν παρέξον 
“ ζ ᾽ Ἁ “ 

καὶ τοῖς ἐντυγχάνουσιν, εἰ μὴ ] πλατύτερον ταῦτα Θεο- 
, ς ὔ }] Ω ᾽ς 

δωρήτῳ, ὡς ἔφθην εἰπών, ἐπεπόνητο. 

14, Φέρε δὲ καὶ ἕτερον ὃ τεθέαμαι, τῇ ἰστορίᾳ παραδῶ . Φέρ ρ μαι, τῇ ἰστορίᾳ παραδῶ. 
᾽ , Ἁ , ω δὴ “ ς ͵ Ι 

Επόθουν τὸ τέμενος τούτου δὴ τοῦ ἁγίου θεάσασθαι. 

3 διαρπάζοιε Α 5 τὸ] τοῦ Ρ 9 Ροβί ὀργῇ αἀ4. σεισμοῦ μεγάλου 
γεγενημένου Νῖο. Ιο ἐνδεούς Β 14 τήνδε] τηνικάδε δ᾽ πανοι- 

δίμου ΖΥ ι6 ἁγίων απίς οἱ Δα. Ζν 18 συναυλιζομένου Ῥ ΝΥ 

20 δ᾽ δηΐβ οἱ οὔ. ἃ 21 εἰ μή γε ὅσοι] οἱ μηδὲ ὅσοι 1101], ὅσοι μὴ Ο(Ὦγ., 

εἰ μὴ ὅσοι Να]., πλὴν ὅσοι ΝΙίο., σοτγ. (σίο 5 23 ὁπόσος] ὁποῖος Α 

25 καὶ δηΐε διαθλεῦσαν δα ά. Ζν 27 οὕτω] οὗ ΝΑ]. 28 παρέξων ν 

ΝΊΠΘΡΗ. χὶν 
ΒῚ 

Μείαδρῆσ. 
ῬΟΊΧΣ; 

392 



24 ΕΝΑΟΘΚΙΙ 

3 ῇ ΓΔ 

Διέστηκε δὲ Θεουπόλεως σταδίους μάλιστα τριακοσίους 
[ῳ Ν “ , ς 

κείμενον πρὸς αὐτὴν τοῦ ὄρους τὴν κορυφήν. Μάνδραν οἱ 
- “ » Φ ἴον “ 

ἐπιχώριοι καλοῦσι, τῆς ἀσκήσεως οἶμαι τοῦ παναγίου 
χω ΄ ’ 

Συμεώνου τὴν προσηγορίαν τῷ χώρῳ καταλυπούσης. 
“4 Ν Ἀ ἤ ἈΝ δί "» Ἥ 

Διήκει δὲ τὸ πρόσαντες τοῦ ὄρους σταδίους εἴκοσιν. 
“ Ν “ , » Ἂ 

δὲ τοῦ νεὼ οἰκοδομία σύγκειται μὲν σταυροῦ δίκην ἐκ τῶν 
“ “Ὁ , , Ν 

τεσσάρων πλευρῶν στοαῖς κοσμουμένη: παρατετάχαται δὲ 
ων "Ὁ “ , 5 “Ὁ 

ταῖς στοαῖς κίονες ἐκ λίθου ξἕεστοῦ πεποιημένοι εὐπρεπῶς, 
δ ς 7, Ν᾿, ῇ εὖ μάλα τὴν ὀροφὴν εἰς ὕψος ἐπαίροντες. Τὸ δέ γε μέσον 
3 Ν ς 4 ῇ ᾿] Ν , Ρ Ἷ “ 

αὐλὴ ὑπαίθριός ἐστιν, μετὰ πλείστης ἐξειργασμένη τῆς 
Ψ ,ὔ -ἰ ἢ 

τέχνης" ἔνθα ὁ τεσσαρακοντάπηχυς ἵσταται κίων, ἐν ᾧ 
Ν 5 , , , ς 5 Ἂ “Ὁ Υ 5» τὸν οὐράνιον διήνυσε βίον ὁ ἐπὶ γῆς ἔνσαρκος ἄγγελος. 

“ “Ὁ [ο ’ [φ ἥ 

Πρὸς τῇ ὀροφῇ τοίνυν τῶν λελεγμένων στοῶν κλειθρίδια 
[ο , Ψ “ ΄ Ά , καθεστᾶσι---θυρίδας ἔνιοι καλοῦσι---πρὸς τε τὸ λελεγμένον 

δ . , 

ὑπαίθριον [ πρός τε τὰς στοὰς ἀποκρινόμενα. 
, “ 3 - 

Κατὰ τὸ λαιὸν τοίνυν μέρος τοῦ κίονος ἐν αὐτῷ τῷ 
, ἃ Ν -“ » 2 , 

κλειθριδίῳ τεθέαμαι μετὰ παντὸς τοῦ ἁλισθέντος αὐτόθι 
“ . Ψ λεώ, τῶν ἀγροίκων περὶ τὸν κίονα χορευόντων, ἀστέρα 

ες ͵ Ν ἴω ΝΥ Ψ ᾿ Ν ὑπερμεγέθη κατὰ πᾶν τὸ κλειθρίδιον διαθέοντά τε καὶ σέλα- 
.] τὰ Ν 

γίζοντα, οὐχ ἅπαξ, οὐ δίς, οὐ τρίς, ἀλλὰ καὶ πολλάκις, 
[ 

παυόμενόν τε αὖ συχνῶς καὶ πάλιν ἐξαπίνης φαινόμενον" 
ὸ -" “ Ψ 

ὃ δὴ γίνεται μόνον ἐν τοῖς τοῦ παναγίου μνημείοις. Εἰσὶ δὲ 
ἢ Ἁ 3 ΄ ζο - - οἱ λέγουσι, καὶ οὐκ ἀπιστητέον τῷ θαύματι ἔκ τε τῆς τῶν 

2 Ἷ Ν [ο. ὕ ε ΄ “ λεγόντων εὐπιστίας καὶ τῶν ἄλλων ὦνπερ τεθεάμεθα, ὅτι 
ἣ ν Ν ὃ} Ν “ 3 “Ὁ θέ δέ καὶ αὐτὸ δὴ τὸ προσωπεῖον αὐτοῦ τεθέανται ὧδέ τε 

3 -“ “ Ἂ , Ν 
κἀκεῖσε περιϊπτάμενον, τὴν ὑπήνην καθειμένον, τὴν κεφαλὴν 

, Ω͂ “ ᾿ΑΝΝ ὦ ϑ “ Γ, τιάρᾳ κεκαλυμμένον ὥσπερ εἰώθε. ἋὯδε τοῦ χώρου 
, ΕΣ Ι] ’ » ᾽ὔ Ν Ὁ “ γινόμενοι ἄνδρες ἀφυλάκτως εἰσίασι, μετὰ τῶν σφῶν 

, Ν, 7ὔ “ Ἁ 
νωτοφόρων τὸν κίονα πολλάκις περινοστοῦντες. Φυλακὴ 
δέ 2 Ν ᾿] ᾿Α 3 » 3 θ᾽ “ 2 ς ἐ τις εἰς τὸ ἀκριβέστατον, οὐκ ἔχω ἀνθ᾽ ὅτου λέγειν, ὡς 
Ἃ Ν Ἁ ζω 2 , "» Ἵ Χ τ ἂν γυνὴ μὴ φοιτῴη τῶν ἀνακτόρων εἴσω. "Εξω δὲ περὶ 

1 σταδίοις μάλιστα τριακοσίοις Ζν 2 μανδρίαν ν 3. ὡς οἶμαι Α 

4 καταλιπόντος ἈδρΊι5, ασποα ἀείεηαϊί 4]. Ἰαπάδης ΝΙςο. : τοῦ ὁσίου τὴν κλῆσιν 

αὐτῷ ἐπιδεδωκότος 5 διήκειν Α ὃ πεποιημέναι Α 1ο ἐξειργασμένης 

Β ἐξειργασμένα Α 13 λεγομένων ν 15 ἀποκλινόμενα (Ὦγ. εἴ 

ΘΑν "5 ιΙ6 ἐν αὐτῷ... τεθέαμαι οτὰ. Ῥ 21 αὖ οἵ. Α 
23 ἀπιστέον Α 25 πρόσωπον Νῖς. α]., προσώπιον Νο)ϊ]ίξᾳ 

τεθέανται αὐτοῦ Β 

5 

ΙΟ 

2609 
τό 

20 

28 

30 



ΠΙΒΕΚΡΙ 14-τό 25 

Ἁ Ἁ ε “ “ Ν ἴω ᾽ Ν Ν “ τὰς φλιὰς ἑστῶσαι τεθήπασι τὸ θαῦμα' ἀντικρὺ γὰρ τοῦ 
" 7] - “- 

σελαγίζοντος ἀστέρος ἡ μία τῶν θυρῶν ἐστιν. 
16. ᾿Επὶ τῆς αὐτῆς διέπρεπε βασιλείας καὶ ᾿Ισίδωρος, Νίοερμ. κὶν 

, 53 
οὗ κλέος εὐρὺ κατὰ τὴν ποίησιν, ἔργῳ τε καὶ λόγῳ παρὰ 

[ον ΄ ὰ “ Ν Χ , " ’ ς πᾶσι διαβόητος: ὃς οὕτω μὲν τὴν σάρκα τοῖς πόνοις 
ἢ" Ὁ Ν Χ Χ "» 3 “ 2 , 
ἐξέτηξεν, οὕτω δὲ τὴν ψυχὴν τοῖς ἀναγωγικοῖς ἐπίανε 

“ [ὦ ᾿] ἈΝ 5 Ν κ“" »“"ἅ. ᾿ 7 

λόγοις, ὡς ἀγγελικὸν ἐπὶ γῆς μετελθεῖν βίον, στήλην τε 
- “ “ Ν 

ζῶσαν διὰ παντὸς εἶναι βίου τε μοναδικοῦ καὶ τῆς εἰς θεὸν 
270 ] θεωρίας. Τέγραπται δ᾽ οὖν αὐτῷ πολλὰ μὲν καὶ ἕτερα 

το πάσης ὠφελείας ἔμπλεα" γέγραπται δὲ καὶ πρὸς Κύριλλον ὈΡὸ 78, 36: 
Ν ἐδ; 5 Ρ , 7 “ 7 

τὸν ἀοίδιμον, ἐξ ὧν μάλιστα δείκνυται τοῦ θεσπεσίου 

συνακμάσαι τοῖς χρόνοις. Ταῦτά μοι κομψῶς ὡς δυνατὸν 
ς - , πονουμένῳ, φέρε καὶ Συνέσιος ὁ Κυρηναῖος εἰς μέσον 

-, ἃ - 2 , , , Χ ΄ Ὄ ξ ὃ μ 
ἡκέτω τῇ οἰκείᾳ μνήμῃ κοσμήσων τὴν διάλεξιν. Οὗτος ὁ Νίοερῃ. χὶν 

, 55 
15 Συνέσιος ἦν μὲν καὶ τὰ ἄλλα πάντα λόγιος, φιλοσοφίαν 

δὲ οὕτως ἐς τὸ ἀκρότατον ἐξήσκησεν ὡς καὶ παρὰ Χριστι- 
“ -»“ »“»ἅ ΝῚ ’ Δ ᾿ ᾿ 

ανῶν θαυμασθῆναι τῶν μὴ προσπαθείᾳ ἢ ἀντιπαθείᾳ 
, ἱ ΄ " ΠΥ Ν Ἃ 

κρινόντων τὰ ὁρώμενα. ἸΠείθουσι δ᾽ οὖν αὐτὸν τῆς σωτη- 
3 “ “ 

ριώδους παλιγγενεσίας ἀξιωθῆναι καὶ τὸν ζυγὸν τῆς 
-“ Ν Ι “ 

2. ἱερωσύνης ὑπελθεῖν, οὔπω τὸν λόγον τῆς ἀναστάσεως 
Λ 3 παραδεχόμενον οὐδὲ δοξάζειν ἐθέλοντα, εὐθυβόλως εὖ 

μάλα στοχασάμενοι ὡς ταῖς ἄλλαις τανδρὸς ἀρεταῖς 
“ Ν κ᾿ ἿΞ ͵ ; ἈΠ 5 ον 
ἕψεται καὶ ταῦτα, τῆς θείας χάριτος μηδὲν ἐλλειπὲς ἔχειν 
᾽ 7 ᾿ ᾿ ᾽ - , - 5 ΄ὕ ᾿ Α ἀνεχομένης" καὶ οὐκ ἐψεύσθησαν τῆς ἐλπίδος. Οἷος γὰρ 

7 “ ς [ “, 

25 καὶ ὅσος γέγονε, τεκμηριοῦσι μὲν αἱ κομψῶς αὐτῷ καὶ 
Ἕ 

λογίως μετὰ τὴν ἱερωσύνην πεποιημέναι ἐπιστολαί, ὅ τε 
» [4] 

πρὸς αὐτὸν Θεοδόσιον προσφωνητικὸς λόγος, καὶ ὅσα τῶν 
ἐκείνου χρηστών φέρεται πόνων. 

,ὔ “ ς ἰφὶ 5 . 10. Τότε καὶ ᾿Ιγνάτιος ὁ θεσπέσιος, ὡς ᾿Ιωάννῃ τῷ Νίεερῃ. κὶν 
4. Ἁ «ς “ ς , "ἢ , 4 δ, 44 

271 ρητορι συν ετέροις ἰστορήηται, ἐπειδή γε | ὡς ἐβούλετο 
- Ν “ “ 

8: τάφον τὰς τῶν θηρίων ἐσχηκὼς γαστέρας ἐν τῷ τῆς 
᾽ “ 

“Ῥώμης ἀμφιθεάτρῳ, καὶ διὰ τῶν ὑπολειφθέντων ἁδροτέρων 
“ «᾿ ᾽ ,, » “ 

ὀστών, ἃ πρὸς τὴν ᾿Αντιόχου ἀπεκομίσθη, ἐν τῷ καλου- 
, ΄ "-“" ῷ 

μένῳ κοιμητηρίῳ, μετατίθεται πολλοῖς ὕστερον χρόνοις, 

85 ὑποθεμένου τοῦ παναγάθου θεοῦ Θεοδοσίῳ τὸν Θεοφόρον 

2 τε ἴῃ τῆδῦρ. ἃ ἐπὶ δὲ τῆς αὐτοῦ Β βασιλείας διέπρεπε ν 
23 ἐλλιπὲς 2 20 τς ἴῃ ταῦ. Α 30 σὺν ἑτέροις οτη. Α, ἀ6]εηά τὴ 3 
21 τάφων ΒΥ 32 ἀνδροτέρων 1, 232 ἃ 6], ΝΑ]. 



26 ΕΝΑΘΚΙ 

“ ω -“ , 

μείζοσι τιμῆσαι τιμαῖς, ἱερόν τε πάλαι τοῖς δαίμοσιν 
, ΄ “ “ἅν ᾽ ὔ 3 , “ 3, 

ἀνειμένον----τ[υὑχαῖον τοῖς ἐπιχωρίοις ὠνόμαστο----τῷ ἀθλο- 

φόρῳ μάρτυρι ἀναθεῖναι' καὶ σηκὸς εὐαγὴς καὶ τέμενος 
ἅγιον τῷ ᾿Ιγνατίῳ τὸ 

αὐτοῦ λειψάνων μετὰ 
ὀχήματος ἐνεχθέντων 

Ὅθεν καὶ δημοτελὴς 

μέχρις ἡμῶν τελεῖται, 
ἱεράρχου Τ᾿ρηγορίου ταύτην ἐξάραντος. 

“Ὁ “Ὁ ς [. 

πάλαι Τυχαῖον γέγονε, τῶν ἱερῶν 
ΜᾺ ς ᾽ Ἁ , ἋΣ ὦ 

πομπῆς ἱερᾶς ἀνὰ τὴν πόλιν ἐπ 
ῇ, καὶ κατὰ τὸ τέμενος τεθέντων. 

ς Ν Ἂ, ᾿ 2 ᾿ 

ἑορτὴ καὶ πάνδημος εὐφροσύνη 

πρὸς τὸ μεγαλοπρεπέστερον τοῦ 
᾽ Ν Γέγονε δὲ ταὐτὰ 

᾿ “-“ » “ ΄“ Ἁ ς ᾽ὔ ς΄ ς ΄ ᾽ -“ 

ἐκεῖθεν ἔνθεν, τοῦ θεοῦ τὰς ὁσίας τῶν ἁγίων αὐτοῦ 

τιμῶντος μνήμας. 
ΘΟΟΥ. 1 18 
ΘΟΖΟΠΊ. Ν 19 

3 Ν Χ Ἁ ς 3 , {ῳ ἣν 7 

Ἰουλιανὸς μὲν γὰρ ὁ ἀλιτήριος, ἡ θεοστυγὴς τυραννίς, 
, ϑ “ἅμ 

ΤΗεοάοτει. ἄκων καὶ μαστιζόμενος, ἐπειδὴ μὴ ὁ Δαφναῖος ᾿Απόλλων, 
Ε πὶ 6 

71οἢ. Οἢγνυ5. 
ῬΟ ξδο, 531 

εἴ 555 
ὙΠεορἤδη.49 

ὁ φωνὴν καὶ προφητείαν τὴν Κασταλίαν ἔχων, ἀνελεῖν τι 

ἠδύνατο τῷ βασιλεῖ χρηστηριαζομένῳ, Βαβύλα τοῦ ἁγίου 
΄ 7 ΄ “Ὁ 

7υϊϊαη, 36:8 πστσαντοίως ἐκ γειτόνων ἐπιστομίζοντος, τιμᾷ μεταθέσει τὸν 

ἅγιον, [] ὅτε καὶ νεὼς αὐτῷ πρὸ τῆς πόλεως παμμεγέθης 272 
᾿ς ἘΡ Ε οΥ 3 ς “Ὁ ΄Ψ ει ς ἀνίστατο, ὁ καὶ μέχρις ἡμῶν σωζόμενος, ἵνα λουπὸν οἱ 

,ὔ 5.:.9 5 ν Ν 2 -“ ΄“ “ 3 ἴω 
δαίμονες ἐπ᾽ ἀδείας τὰ οἰκεῖα δρῷεν, ὥς φασιν ἸἸουλιανῷ 
φθῆναι τούτους ἐπαγγείλασθαι. Τοῦτο δ᾽ ἄρα ἦν τὸ 

’ “ “ “ “ 

οἰκονομούμενον παρὰ τοῦ σωτῆρος θεοῦ, ὡς ἂν καὶ τῶν 
ῇ , 3 “ 

μεμαρτυρηκότων ἡ δύναμις ἔκδηλος ἦ, καὶ τοῦ ἁγίου 
ΝΆ, Ἁ 3 “ 7 » 2 -“ “ Ἂ 

μάρτυρος τὰ εὐαγῆ λείψανα ἐν εὐαγεῖ μετενεχθεῖεν χώρῳ, 
, ᾿ ῇ 

καλλίστῳ τεμένει τιμώμενα. 

ΕῊ ἵν 73, 
75 Ψ, “ 

Μαῖαι. 3.5 ἐκεκίνητο ᾿Αττίλα τοῦ 
ΤΠδορἤδη. 

117. ᾿Ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις ὁ πολὺς τῷ λόγῳ πόλεμος 
τῶν Σκυθῶν βασιλέως" ὃν περιέρ- 

Ν...95 δὰ ΄, , ] ἘΣ , 
1ο2 γως καὶ ἐς τὰ μάλιστα λογίως ΤΙρίσκος ὁ ῥήτωρ γράφει, 

Ἂν “ “ - 
μετὰ πολλῆς τῆς κομψείας διηγούμενος ὅπως τε κατὰ τῶν 
ΕΝ Ἂ, .}8Ὲ ᾿ ψ “ ἑῴων καὶ ἑσπερίων ἐπεστράτευσε μερῶν, οἵας τε καὶ ὅσας 

ῇ ε ἈΝ 7] Ἀ Ὁ Ν “ » “ 

πόλεις ἑλὼν κατήγαγε, καὶ ὅσα πεπραχὼς τῶν ἐντεῦθεν 

μετέστη. 
ΝΙΊςοΕρΡΉ. χὶν 

46 
Τοῦ αὐτοῦ τοίνυν Θεοδοσίου τὰ σκῆπτρα διέποντος, 

μέγιστος καὶ ἐξαίσιος καὶ τοὺς προλαβόντας νικῶν 

τ τιμαῖς οτὰ. Α 

Ιο ἔνθα Β 

23 ἐν οἴῃ. Ρν 

26 περίεργες Α 
κρυπτόμενος ΖΚ 

2. καὶ μάρτυρι ΖΚ 

αὐτοῦ οτῇ. ν 

μετενεχθεῖε 1, 

20 ἐπεστράτευε ν 

4 ᾿Ἰγνάτω Β 
11 τιμῶντες Ρ 

9 ταῦτα ᾿ἰρτὶ ν 
14 τι οὐκ ἠδύνατο Α 

25 ιὗ ἴῃ τηᾶῖρ. Α 
23 νικῶν] ἅπαντας ἀπο- 

σι 

ΙΟ 

δ 

30 



ΠΙΒΕΙ 1 τ6---τἰὃ 2) 

γέγονε σεισμὸς ἀνὰ πᾶσαν, ὡς εἰπεῖν, τὴν οἰκουμένην, Ὑμεορδαη. 
᾿ ΄“- “ Ν εἶ 9 

ὥστε καὶ πολλοὺς τῶν πύργων τῶν ἀνὰ τὴν βασιλίδα Μ αι τι 
ἐΣ -- Οἢ. ἱκιὶὶ 

πρηνεῖς ἐνεχθῆναι, συμπεσεῖν τε καὶ τὸ Χερρονήσου ο. ὃς 

καλούμενον μακρὸν τεῖχος" διαχῆναι δὲ τὴν γῆν καὶ ι 
Ἁ ,ὔ 5» ᾽ “Ἂ ““ 7 μὴ ε᾽ ᾽ 

5 πολλὰς κώμας ἐν αὐτῇ καταδῦναι' πολλά τε αὖ καὶ ἀνα- 
’ 7 ͵ ᾽ 7 “- Ἁ ἈΝ ͵7 

ρίθμητα γενέσθαι πάθη ἀνά τε γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν' 

καὶ ἐνίας μὲν τῶν πηγῶν ξηρὰς ἀναδειχθῆναι, ἑτέρωθι δὲ 
ς 7 “ ᾽ “ ᾿Ὶ ῇ » , 

ὑδάτων πλῆθος ἀναδοθῆναι μὴ πρότερον ὄν, δένδρα τε 
΄ ἴω “Ὁ 

αὐτόπρεμνα σὺν ταῖς σφίσι ῥίζαις ἀναβρασθῆναι καὶ 
, - }] “ ω ᾿ Ν 7 

ιο χώματα πλεῖστα εἰς ὄρη σχεδιασθῆναι' τὴν δὲ θάλασσαν 
᾽ “ ᾿Ὶ ᾽ ͵ Ν Ἁ [οὶ 2 

ἰχθῦς νεκροὺς ἀποσφενδονήσασθαι, καὶ πολλὰς τῶν ἐν 
᾽ “ 7 » [. τ »“΄ 5 ͵ὕ ΕῚ Ν Ὁ 

αὐτῇ νήσων ἐπικλυσθῆναι' πλοῖά τε αὖ θαλάττια ἐπὶ τῆς 
“ “ -“ , 

ξηρᾶς ὀφθῆναι τῶν ὑδάτων ἐς τοὐπίσω νοστησάντων᾽ πα- 

θεῖν τε καὶ τὰ πολλὰ Βιθυνίας τε καὶ Ἑλλησπόντου, 
’ ς ΄ «ὃ Χ , ἈΠ  Α ῇ “, “ 

15 Φρυγίας τε ἑκατέρας. Ὃ δὴ πάθος καὶ ἐπὶ χρόνον τῆς γῆς 
5 , Ἄ [7 » 4 “Ὁ 7] 

278 ἐπεκράτησεν, οὐχ ] ὥσπερ ἤρξατο οὕτω σφοδρῶς διαμένον, 
» ᾿ Ἁ Ν “Ὁ , π ͵ ᾿] ᾿Α 

ἀλλὰ κατὰ μικρὸν λῆγον, μέχρις οὗ καθάπαξ ἐπέπαυστο. 

18. Κατὰ τούτους τοὺς χρόνους Μεμνόνιος καὶ Ζωΐλος Νίεερβ. κὶν 
46 

καὶ Κάλλιστος παρὰ Θεοδοσίου κατὰ τὴν ᾿Αντιοχέων 
Ψ 3 7 Ν 4 “ ἢ 

2. ἄρξοντες ἐξεπέμφθησαν, τὴν ἡμετέραν θρησκείαν δια- 
Α ῇ, “-“ 

πρέποντες. Καὶ Μεμνόνιος μὲν εὐπρεπῶς τε καὶ περιέργως 
Ν Ν ᾿ ς “ 7 }] ῇ 3 2 ΄, 

τὸ καὶ πρὸς ἡμῶν Ψηφίον ὀνομαζόμενον ἐξ ἐδάφους 
᾽ ΠΎν- , ὙΠΟ Ν ὑπ ΄ »,.7 ᾿ ᾿ ἀνοικοδομεῖ, ὑπαίθριον αὐλὴν κατὰ τὸ μέσον ἐάσας" Ζωΐλος 

, Ν ͵ Ν Ν οἷ Ἁ ΄ “Ὁ [4 δ 

δὲ τὴν βασίλειον στοὰν τὴν πρὸς τὸ νότιον τῆς Ρουφίνου 
, “ 28 πλευρόν, μέχρις ἡμῶν τὴν τούτου προσηγορίαν διαδεξα- 

μένην, εἰ καὶ τὰς οἰκοδομίας ἐκ τῶν ποικίλων παθημάτων 
Ρ] [4] 

ἐνήλλαξεν. ᾿Ατὰρ καὶ Κάλλιστος μεγαλοπρεπῆ τε καὶ 
- }] 7 ᾽ ᾽. «Ὁ ΄ Ἄ “ 

περιφανῆ οἰκοδομίαν ἀνίστη, ἣν Καλλίστου στοὰν οἵ τε 
᾿ “ “ ᾽ 7 Ν [4] [4 “Ὁ «Ὁ “Ὁ ,ὕ 

παλαιοὶ οἵ τε νῦν ὀνομάζομεν, πρὸ τῶν ἑδῶν ἃ τῇ δίκῃ 
. ι ᾽ Ἁ »“ , ι καὶ ς ᾿Ὶ ᾽ 7ὔ “ 380 ἱδρύεται, εὐθὺ τοῦ φόρου οὗ ἡ περικαλλὴς οἰκία, τῶν 
στρατηγῶν τὰ καταγώγια. Μετὰ τούτους ᾿Ανατόλιος Μαοῖαι. 36ο 

Ν ἰφὴ Ἄ αὖ στρατηγὸς τῶν ἑῴων ταγμάτων πεμφθείς, τὴν καλου- 

2 Χειρονήσου ἃ 4 δὲ] τ Ρ 5 αὗοι. Α 8 τε] δὲ Α 
9 ταῖς] τοῖς ν σφίσι] σφῶν ΝΑ]., 5ε4 φ]οθδαεπηα νεγΌ] αὐτόπρεμνα: 

σὺν ταῖς φησι ῥίζαις, ἴῃ ἰαχίαπιὶ ρΕγρθύδπι 1Πδίτιπὶ σοηϊοϊα5 τ4 τὰ ὁ. ἡ 

τ6 διαμένων Α 17 ἀλλὰ καὶ κατὰ Ῥ σμικρὸν Ζ 18 (η ἴῃ 
τηδῖρ. ἃ [9 τὴν οἴη. Α 20 τῇ ἡμετέρᾳ θρησκείᾳ Ν]., ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ 
θρησκείᾳ διαπρεπεῖς ΝΊο. 22 ψηφίδιον 24 Ῥοφίνου Β 
25 πλευράν 2 πλευρᾶς ν 20 Ποῃίοϊαϑβ ἵδρυται 



ὡς ἀπ’: Ὡω μπ  σαυ 

ΟΒΒΈΕΣ, ΒΕ 

ΝΙΊςΕΡΗ. χὶν 
ἘΝ 

ΕῊΟ ἱν 1τ38 

ΤΠεοάοτγτοι. 
ἨῈ ν 38 

Αρδιίηΐδβ ἱν 
26 

ΘΟΟΥ͂, ΝἹ 18 
ῬγοοΟρΡ. ἱ 14 

ΘΟΟΥ͂. νἱΪ 20 
ΤΒεορἤδη. 

87 

ΘΟΟΥ͂. ΥἹΪ 21 
Μδ814]. 353 
70}. Νικῖα 

ς. 84 

ΘΟΟΥ. ΥἱΪ 44 

ΝΙΊΤΕΡΗ. χὶν 
50 

ΟΕΣΟπι 
Ῥαβοῆ. 585 

Μαὶ.. 
ΘΡΙΟΙΙοσ. 
Ἔοπι. 11 
ΑΡΡ. Ρ. 15 

2ὃ ΕΝΑΘΚΠΙ 

»"Β “Ἵ ῇ 

μένην ᾿Ανατολίου στοὰν οἰκοδομεῖ παντοδαπαῖς ὕλαις 
ἴω Υ “ 

ταύτην διακοσμήσας. Ταῦτα, εἰ καὶ πάρεργα, τοῖς φιλο- 
ς ᾽ 3 μαθέσιν οὐκ ἄκομψαα. 

19. Ἔν τοῖς αὐτοῖς χρόνοις Θεοδοσίου ἐπαναστάσεις 974 
Ν ἊΝ Ἁ ] ἦ ’ ΕῚ »“ 

συχναὶ κατὰ τὴν Εὐρώπην γεγόνασιν, Οὐαλεντινιανοῦ 5 

“Ῥώμης βασιλεύοντος" ἃς καὶ καθεῖλε Θεοδόσιος μεγάλας 

δυνάμεις ἐκπέμψας κατὰ γὴν τε καὶ θάλασσαν πεζικῷ τε 

καὶ νηΐτῃ στρατῷ: Οὕτω δὲ καὶ Περσῶν παροινησάντων 
κεκράτηκε, βασιλεύοντος αὐτῶν ᾿Ισδιγέρδου «πατρὸς;» 
τοῦ Βαραράνου, ἢ ὡς Σωκράτει δοκεῖ, αὐτοῦ Βαραράνου 

βασιλεύοντος, ὡς καὶ πρεσβευσαμένοις αὐτοῖς εἰρήνην 

χαρίσασθαι, ἣ καὶ διήρκεσε μέχρι δύο καὶ δέκα ἐτῶν τῆς 
᾽ , ΡΤ. 7) ς , ᾿ δ᾿, ἢ 
Αναστασίου βασιλείας" ἅπερ ἱστόρηται μὲν καὶ ἄλλοις, 
ἐπιτέτμηται δὲ εὖ μάλα κομψῶς καὶ Εὐσταθίῳ τῷ ἐξ 
᾿Επιφανείας τῷ Σύρῳ, ὃς καὶ τὴν ἅλωσιν ᾿Αμίδης συνε- 

, « 

γράψατο. 
“ Ἁ Ν Τότε φασὶ καὶ Καλαυδιανὸν καὶ Κῦρον τοὺς ποιητὰς 

ἀναδειχθῆναι, Κῦρον δὲ καὶ πρὸς τὸν μέγιστον τῶν ὑπάρχων 
ἀναβῆναι θρόνον, ὃν ὕπαρχον τῆς αὐλῆς οἱ πρὸ ἡμῶν 
κεκλήκασι, καὶ τῶν ἑσπερίων ἐξηγήσασθαι δυνάμεων, 

Καρχηδόνος ὑπὸ Βανδίλων κρατηθείσης Τιζερίχου τε τῶν 

βαρβάρων ἡγουμένου. 

20. Οὗτος τοίνυν ὁ Θεοδόσιος τὴν Εὐδοκίαν εἰσοικί- 

ζεται τοῦ σωτηριώδους μεταλαβοῦσαν βαπτίσματος, γένει 
Χ Ἂθ 7 Ἃλ Ἂ δὲ Ν᾿ δὴ “ 5 “ “ μὲν ᾿Αθηναίαν, καλλιεπῆ δὲ καὶ τὴν ὥραν εὐπρεπῆ, μέσης 

οἱ γενομένης Πουλχερίας τῆς βασιλίδος τῆς αὐτοῦ ἀδελφῆς. 
4 ᾿ ’ Ε “ 7 “ ς Ἐῤὸ , “Δδ “ κ ταύτης αὐτῷ γίνεται παῖς ἡ Εὐδοξία, ἣν ὕστερον, 
ἐπειδὴ καιρὸν ἦγε γάμου, Οὐαλεντινιανὸς ὁ αὐτοκρά- 

τωρ ἄγεται, ἀπάρας μὲν ἐκ τῆς πρεσβυτέρας “Ῥώμης, 
Ν ε ς κατάρας δὲ πρὸς τὴν Κωνσταντίνου. “Ἢ χρόνοις ὕστερον 

ἐπὶ τὴν ἁγίαν ἐπειγομένη Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν πόλιν, 

ἐνταῦθά τε γίνεται καὶ δημηγορήσασα πρὸς τὸν ἐνταῦθα 
λεὼν ἐπιτελεύτιον ἔπος ἐφθέγξατο" 

2 ιθ ἴῃ τηδῖρ. ἃ 4 ἐν τούτοις αὐτοῖς (αὖ τοῖς ἢ) Α 7 κατά τε γῆν Ζν 
8 παρασπονδησάντων ΜΊΏΠΙΕΥ, ποη τοοία 9 πατρὸς] υἱοῦ ΜΊΏΠΕΥ 

41 “πο ἀβ Ὀ6]1Ὸ δῃπὶ 441 οορϊίαηάιτιηι 6556 ραΐαΐ, ρεύρβσα : οἵ. ὅοου. εἰ 
ὙἸΠεορἤδη. ; 5ῈΡΡ]. (τ. 1Ιο Οὐαραράνου ὈΪ5 ΖῪ 11 πρεσβευσά- 

μενοι Β 12 διήρκησεν 14 ἐπιτετίμηται Ῥ 23 ΚΊΗ τῆδῖσ. Α 

28 ἤγαγε γάμων Ζ2ν 30 ἣ δὲ Ν4]. 
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“μετέρης γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι, Ζ 2ι1Ὑ 241 
Χ 5 “Ὁ ς , » “Ὁ ᾿ ᾽ 7 ᾽ 

τὰς ἐκ τῆς “Ελλάδος ἐνταῦθα σταλείσας ἀποικίας αἰνυττο- 
, 

μένη. Εὔ τῳ περισπούδαστον ταύτας εἰδέναι, ἱστόρηται 
΄ δὰ .β [οὶ , Φλ , ’ Ν ᾿ περιέργως Στράβωνι τῷ γεωγράφῳ, ἐγοντί τε καὶ ϑιταῦ. κνὶ 

ων ᾽ “ 759 5 Διοδώρῳ τῷ ἐκ Σικελίας, ᾿Αρριανῷ τε αὖ καὶ ἸΠεισάνδρῳ τλϑαι. 1 987 
κ“ “ Ν , Ο ἣν κα Δ , ν Ὕ Χ .. εἴ479Κ τῷ ποιητῇ, καὶ πρός γε Οὐλπιανῷ Λιβανίῳ τε καὶ ᾿Τουλιανῷ 7 ϊαι. 367 ς 

τοῖς παναρίστοις σοφισταῖς. Καὶ εἰκόνι ἐκ χαλκοῦ τεχνι- 
- ΕῚ 7 - Ι] ΄ δ. , ΄ “Ὁ 

2706 κῶς ἠσκημένῃ παῖδες ᾿Αντιοχέων αὐτὴν τετιϊμήκασιν, ἣ 
Ἁ ϑ «ε “ ’ 3 Ὃ- Ἁ ’ 

καὶ μέχρις ἡμῶν σώξεται. ᾿Ἐξ ἧς προτραπεὶς Θεοδόσιος 

το μεγίστην μοῖραν τῇ πόλει προστίθησι, τὸ τεῖχος εὐρύνας 

μέχρι τῆς πύλης τῆς ἐπὶ Δάφνην ἀγούσης τὸ προάστειον--- 

ὁρᾶν τοῖς ἐθέλουσι πάρεστι' μέχρι γὰρ ἡμῶν τὸ παλαιὸν 
“- - Ἁ 

ἰχνηλατεῖται τεῖχος, τῶν λειψάνων ξεναγούντων τὰς 
Μ ᾽ Ν Ν “ Ν ’ , Ἁ 

ὄψεις---, εἰσὶ δὲ οἵ φασι τὸν πρεσβύτερον Θεοδόσιον τὸ Μμειαι. 346 
-“ ᾽ “Ὁ εἶ 7 Χ 7 σ. , 15 τεῖχος εὐρῦναι. Καὶ χρυσίον δὲ διακοσίας ἕλκον λίτρας 

τῷ Βάλεντος ἐδωρήσατο λουτρῷ κατά τι μέρος ἐμπρη- 
σθέντι. 

᾽ ,ὔ ς , 

21. Ἔνθεν τοίνυν ἡ Εὐδοκία ἐν “Ἱεροσολύμοις δὲς Νίοορῃ. κὶν 
᾽ κ᾿ φ Ψ Χ , ΥΘΕΙ, , “ 50 ἀφικνεῖται. Καὶ ὅτου μὲν χάριν ἢ τί πρωτοτύπως ὥς φασι Μδιαι. 5357 

, ἩΝΩΣ , , ᾿ ἣ ἦι, 5 ΘΟΟΥ͂. ΝἹΣ 47 
29 βουλομένη, τοῖς ἱστορήσασι καταλειπτέον, εἰ καὶ μὴ ἀλη- Ὑπεορμαη. 

τ Ἂ 1 ς΄ 
θίζεσθαί μοι δοκοῦσιν. “Ὅμως δ᾽ οὖν ἀνὰ τὴν ἁγίαν 7οἷι. ΝΙκῖα 

“ ““ “- “Ὁ ς. 67 

Χριστοῦ πόλιν γενομένη πολλὰ πρὸς τιμῆς τοῦ σωτῆρος 
“ "] ᾽ - 

πέπραχε θεοῦ, ὥστε καὶ εὐαγῆ δείμασθαι φροντιστήρια καὶ 
Ν , , ΜΩ ἀν πο ΞΔ , , τ ἴδ 

τὰς καλουμένας λαύρας᾽ ἐν οἷς ἡ μὲν δίαιτα διάφορος, ἡ δέ 

28 γε πολιτεία εἰς ἕνα τελευτᾷ θεοφιλῆ σκοπόν. 
Ν “»" “ “ 

Οἱ μὲν γὰρ ἀγεληδὸν ζῶντες οὐδενὶ τῶν ἐς γῆν βριθόν- 
»“ ᾿ 2 “Ὁ 5 ᾧ 

των κρατοῦνται" οὐ χρυσὸς γὰρ αὐτοῖς ἐστι, τί δ᾽ ἂν φαίην 
, “ » ὃ 3 3 θὴ Ἰδέ “ "ὃ , 

χρυσός, ὅτε οὔτε ἰδική τις ἐσθὴς οὐδέ τι τῶν ἐδωδίμων. 
δζν γνὸ κα ᾽ , ; Ἂν 9 ὃ Ξ ἣ 

γὰρ νῦν τις ἀμπέχεται τριβώνιον ἢ ἐξωμίδα, τοῦτο μετὰ 
΄ ς “ 

27 σμικρὸν ἕτερος ἀμφιέννυται, ὡς καὶ τὴν [] πάντων ἐσθῆτα 
΄“ Ἁ ς ’ 

31 ἑνὸς εἶναι δοκεῖν καὶ τὴν ἑνὸς ἁπάντων. Καὶ κοινὴ τράπεζα 
΄ :] Μ 7 ᾽ “ [4] » 

παρατίθεται οὐκ ὄψοις κεκαρυκευμένη οὐδέ τινι τῶν ἄλλων 

1 ταύτης τοι γενεῆς ΗΠ ΟΠ,. 3 εἰ δέ τῳ ἐν 5 ᾽᾿Αριανῶ Α 12 ὁρᾶν] 
ὁρῶν Α, ὡς ὁρᾷν Οἢγοι ν 15 [εὐ]ρύναι συμ τα5. Β χρυσίου ΑΡΒ 

δὲ οἵη. ἃ τ6 τῶν.. λουτρῶν Β Οὐάλεντος ΖΝ ἐμπρισθέντι ν 

18 κα ἰπ τηδῦρ. ἃ ἐντεῦθεν ΖΚ 20 καταληπτέον ν 21 μοι βιρθύβου. Β 
22 τοῦ Χριστοῦ ν 27 κρατοῦντες Β 28 οὔτε οἵχὰ. Β 

29 ἀπέχεται Β 
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30 ΕΝΑΘΚΠ 

ς ψ , Ν ᾿ Σ “ , ὃ “ ᾽ 
ἡδυσμάτων, λαχάνοις δὲ καὶ ὀσπρίοις μόνοις δεξιουμένη εἰς 

[ο εἹ - Ν Ι͂ Ν 

τοσοῦτον χορηγουμένοις ὅσον ἀποζὴν καὶ μόνον. ἸΚοινὰᾶς 
"Α Ν δὲ τὰς πρὸς θεὸν λιτὰς διημερεύουσί τε καὶ διανυκτε- 

Ψ “ - 2 θ ἐᾷ Ὁ“ -“ ἵ ῇ΄ 

ρεύουσιν, οὕτω σφᾶς ἐκθλίβοντες, οὕτω τοῖς πόνοις πιέζον- 
Ἀ “ Φ Ν “Ὁ ξ 

τες ὡς τάφων ἄνευ νεκροὺς αὐτοὺς δοκεῖν ὑπὲρ γῆν ὁρᾶν. 
ἐ , , ἢ ΄ὕ 

Οἱ πολλάκις μὲν καὶ τὰς καλουμένας ὑπερθεσίμους πράτ- 
Ν ᾽ 3 ἴω 

τουσι διήμεροι καὶ τριήμερον τὰς νηστείας ἐκτελοῦντες, 
ῃ “ Ἂ Ν , “ . 7 

εἰσὶ δὲ οἱ καὶ πεμπταῖοι ἢ καὶ πρός, καὶ μόλις τῆς αναγκαίας 

μεταλαμβάνουσι τροφῆς. 
“ Ν 3 ῇ Ε] 3 3 7 ᾿ς , ᾿ς ᾿ Ετεροι δὲ αὖ πάλιν ἀπ᾽ ἐναντίας ἰόντες μόνους ἑαυτοὺς 

καθειργνύουσιν ἐν οἰκίσκοις τοσοῦτον εὗρος, τοσοῦτον 
« " μ δὲ Χ ῇ 3 θ ἴω δὲ Ν Θ 1 
ὕψος ἔχουσιν ὡς μηδὲ τὰ σώματα ἀνορθοῦν, μηδὲ μὴν ἐπ 

΄σ΄“"-"ἜΟ ͵7] »“ 

ἀδείας τὰς κλίσεις ποιεῖσθαι, σπηλαίοις προσκαρτεροῦντες 
“ Ὁ » [ον Ν ἴω 3 

καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς, κατὰ τὴν τοῦ ἀποστόλου φωνήν. 
͵ “ , , “Ὁ “ Ι] 

ἼΛλλοι σύνοικοι θηρίοις γινόμενοι καί τισι τῆς γῆς ἀτεκ- 
, - Ἁ ΧΝ , “ 

μάρτοις ἐνδομυχοῖς τὰς πρὸς τὸν θεὸν ἐντεύξεις ποιοῦνται. 
3 “εΕ Ἷ ᾽ ᾿ς 

᾿Ατὰρ καὶ ἕτερον εἶδος αὐτοῖς ἐπενοήθη, πάσης ἀνδρείας τε 
΄ “ 

καὶ καρτερίας δύναμιν ἐκβαῖνον. ᾿Ἐς ἔρημον γὰρ κεκαυ- 
μένην σφᾶς αὐτοὺς ἀφέντες καὶ μόνα τὰ τῆς φύσεως 

ἀναγκαῖα περιστείλαντες, ἄνδρες τε καὶ γύναια, τὸ λοιπὸν 
“ Ν “ , 

σώμα γυμνὸν κρυμνοῖς τε ἐξαισίοις ἀέρων τε πυρακτώσεσιν 
2 , - 

ἐπιτρέπουσιν, ἐπ᾿ ἴσης θάλπους τε καὶ ψύχους περιορῶντες. 
Καὶ τὰς μὲν τῶν ἀνθρώπων τροφὰς τέλεον ἀποσείονται, 

Ἁ “ Ἁ “ ’ - 

νέμονται δὲ τὴν γῆν--- βοσκοὺς καλοῦσι---μόνον τὸ ζῆν 
- Ι͂ [4 

ἐντεῦθεν ποριζόμενοι, ὥστε χρόνῳ καὶ θηρίοις συναφο- 
“Ὁ “ δ ὼἋ "“ 

μοιοῦσθαι, τῆς τε ἰδέας αὐτοῖς παρατραπείσης, τῆς τε 
Ἁ 7 

γνώμης λοιπὸν οὐ συμβαινούσης ἀνθρώποις" οὺἣς καὶ 
ἕ 2 , Ν ΄ Ἂ “Ὁ ᾽ ὁ “Ὁ 

διδράσκουσιν ἰδόντες, καὶ διωκόμενοι ἢ τῇ ὠκύτητι τῶν 
ὃ “ 3 “Ἂ 3... “Ἂ ὃ ὃ Ν θ - 

ποδών, ἢ τινι τῶν ἐπὶ γῆς δυσόδων χωρίων τὸ λαθεῖν 
ἑαυτοῖς πορίζονται. 

1 ἐδεσμάτων Ζν λαχάνιοις Β 32 πρὸς τὸν θεὸν 11Β ν 

4 οὕτω δὲ σφᾶς Α 5. νεκροὺς οἵη. Α δοκεῖν αὐτοὺς Α 
δοκεῖν οἵη. Β ὑπὲρ] ὑπὸ ΡΒ ν 8 πεμπτῶοι Β 12 μήτε μὴν Α 

15 ἀτεκμάρ (τ 5 ρεοΊβοσ.) ἐνδομυχῶν Β τό ποιοῦντες Β 

20 γύναικα ΑΡ εχ 400 γύναια εἤεοϊδδε νά, Α 21 κρυμοῖς ΓΒ ν πυκνώ- 
σεσιν Ῥ, οἵ. ΤΠεοάοτεί. τῷ πυρὶ τῆς ἀκτῖνος φλεγόμενοι 23 ἀποσείοντες Β 

25 ὡς Β τῷ χρόνῳ Ζν θηρίων Β 26 τῆς δὲ ἰδέας Α 
αὐτῶν ῬΒ ν 30 ἑαυτοὺς ν πορίζοντες Β 
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30 
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ε “" , Ν. Λέξω δὲ καὶ ἕτερον, ὃ μικροῦ με διέλαθε, καίτοι τὰ 
ω Ἀ , 5 ΨΔῸΝ δ ΄ ον Β 

πρεσβεῖα κατὰ πάντων ἔχον. Εἰσὶ μὲν ἐλάχιστοι, εἰσὶ 
« “ “Ὁ “ ᾽ -“ 3 

δ᾽ οὖν ὅμως, οἱ ἐπὰν διὰ τῆς ἀρετῆς τοῦ ἀπαθεῖς εἶναι 
, ͵ὔ “ 

τύχωσιν, εἰς κόσμον ἐπανίασιν ἐν μέσοις τοῖς θορύβοις" 
Ν Ι - 3 , “ Ἁ ὃ 

καὶ παραφόρους σφᾶς ἀπαγγέλλοντες, οὕτω τὴν κενοδο- 
, »“ ε »Ν Ὁ“ Ἀ , 

ξίαν καταπατοῦσιν, ὃν τελευταῖον χιτῶνα κατὰ ἸΙΪλάτωνα 
τὸν σοφὸν ἡ ψυχὴ πέφυκεν ἀποτίθεσθαι, οὕτω τὸ ἀπαθῶς 

-“ ἃ Ἁ Δ Γ 

ἐσθίειν φιλοσοφοῦσι, κἂν παρὰ καπήλοις ἢ παλυγκαπήλοις 
“ 

δεήσοι, οὐ τόπον, οὐ πρόσωπον, οὐδέ τι τῶν πάντων ἐγκα- 
, Ν “ Ν “-“ ἰ - Ν 

λυπτόμενοι' καὶ βαλανείοις δὲ συχνοῖς ὁμιλοῦσι, τὰ 

πολλὰ γυναιξὶ συναλιζόμενοι καὶ συλλουόμενοι, οὕτω τῶν 
ω “ ᾿ “Ὁ Χ 

παθών περιγενόμενοι ὡς καὶ τῆς φύσεως τυραννῆσαι, καὶ 
Ν ἊΨνΜ Χ Ὁ ς - Ν Ἁ δα ὡς - ἴω 

μηδὲ τῇ ὄψει, μηδὲ τῇ ἀφῇ, μηδὲ μὴν αὐτῇ τῇ περιπλοκῇ 
“ , Ν Ν 0. 2 οὶ 7 Ν τοῦ θήλεος πρὸς τὴν ἰδίαν ἀποκριθῆναι φύσιν" μετὰ 

“ “Ὁ ᾽ ἴω 

ἀνδρῶν δὲ ἄνδρας εἶναι, μετὰ γυναικῶν τ᾽ αὖ γυναῖκας, 

ἑκατέρας τε μετέχειν ἐθέλειν φύσεως καὶ μὴ μιᾶς εἶναι. 
, “. Ι “ 

Συνελόντι τοίνυν εἰπεῖν, ἐν τούτῳ τῷ παναρίστῳ καὶ 
ῇ 7 ες 3 μ᾽ [ο ᾿ }] -“ }] , 

θεοφόρῳ βίῳ ἡ ἀρετὴ τῇ φύσει ἀντινομοθετεῖ οἰκείους 
πηξαμένη νόμους, ὥστε μηδενὸς αὐτῶν τῶν ἀναγκαίων 

΄ “ “ - 

μεταδιδόναι ὅσα γε κορεσθῆναι' πεινῆν δὲ αὐτοῖς καὶ 
-“ ς “". ε ͵ ῇ , Ν 

διψῆν ὁ σφῶν ἐγκελεύεται νόμος, περιστέλλειν τε τὸ 

σῶμα τοσοῦτο μόνον ὅσον ἡ ἀνάγκη βιάζεται. Οὕτως τε 
1 “ «ς ᾽ » , 5 δ “ ς }] 

αὐτοῖς ἡ δίαιτα ἀκριβέσιν ἀντιταλαντεύεται ξυγοῖς ὡς ἐκ 
᾿. »“ “- Ἁ 3 , 

διαμέτρου χωροῦσιν αὐτοῖς τὴν ῥοπὴν ἀνεπαίσθητον εἶναι, 

καὶ ταῦτά γε πολὺ διεστῶσαν. Τοσοῦτον γὰρ αὐτοῖς τὰ 
΄ “ ᾽ 

ἐναντία κέκραται, τῆς θείας τὰ ἄμικτα συναγούσης καὶ 
7 [ “ 

αὖ πάλιν διαιρούσης χάριτος, ὥστε ζωὴν ἐν αὐτοῖς καὶ 

νέκρωσιν συνοικεῖν, τἀναντία καὶ τῇ φύσει καὶ τοῖς 
" " ᾿ ᾿ ἢ ᾿ “- τ Ἢ 

πράγμασιν. Ἔνθα μὲν γὰρ πάθος, νεκροὺς εἶναι δεῖ καὶ 
- ἤ " "ἷ Χ ᾿ Ἁ ς “ ς ὰ 

τῶν τάφων εἴσω" ἔνθα δὲ πρὸς θεὸν ἱκετεία, ῥωμαλέους 
Ἁ »“" Ὁ“ Ἁ 

τὸ σῶμα, σφρυγῶντας τὴν ἀκμήν, κἂν ἔξωροι τὴν ἡλικίαν 
“3 - 

ὦσι. Καὶ οὕτως αὐτοῖς ἑκάτερος συμπλέκεται βίος, ὥστε 

Ι με] μὲν ΡΒ ν καί μοιτὰ Ῥ 3 διὰ] δὴ Β 5 περιφόρους Βῦ ν 
ἐπαγγέλοντες Β ἐπαγγέλλοντες ν οὗτοι Α, οὕτως δὲ ΧΑ]. 

9 ἐγκαλυπτομένοις Α 11 συναυλιζόμενοι ῬΒ ν 12 γενόμενοι Β 

14 ἀποκλιθῆναι (Ὦγ. τό μὴ] μήτε Α, οἴχ. Β Ι9 ὡς ΡΒ ν 

αὐτοῖς ΤὉῸν 21 παραστέλλειν Β 25 τοσοῦτο!ϊ, 27 διαιρεούσης Ῥ 

ἑαυτοῖς ῬΒ ν 20 δεῖ] δὴ ΟἾγ. 321 σφριγόντας 

Ατῆεη. χὶ 

507 ἃ 
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3 ,] ᾿ ἈΝ “ , 3 ή, “ 8. ἢ Ν »“"»Ἶ. 

ἀμέλει καὶ τὴν σάρκα τέλεον ἀποθέμενοι ζῶσιν ἀεὶ καὶ τοῖς 
“ "β Ὑ Υ Ν Ἂ 

ζῶσι συναλίζονται, σώμασί τε ἄκη προσφέροντες καὶ τὰς 
“ Ἂ “- “Ὁ ΄ , ͵ τῶν ἱκετευόντων φωνὰς τῷ θεῷ προσάγοντες, τὰ τε ἀλλα 

“Ὁ [ω] “Ὁ Ν “ 2 

ὁμοίως τῇ προτέρᾳ βιοτῇ διεκτελοῦντες, ὅσα μὴ τῶν ἀναγ- 
“ δ Ν 2 ,ὔὕ 

καίων δεῖσθαι ἢ τόπῳ περιορίζεσθαι, πάντων δὲ ἀκούειν 
- 3 Ν Ἅ 

καὶ πᾶσι συγγίνεσθαι. Εἰσὶ δὲ γονάτων αὐτοῖς συχναὶ καὶ 
, ᾿ 

ἀδιάκοποι κλίσεις ἐπαναστάσεις τε σύντονοι, μόνης τῆς 
᾽ ,ὔ 2 4 2 “-“ Ἁ - ΄ Ν Χ 5 Ξ ἐφέσεως ἀναζωπυρούσης αὐτοῖς τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν ἑκού- 

Ψ ᾿] 

σιον ἀσθένειαν" ἄσαρκοί τινες ἀθληταί, ἀναίματοι παλαι- 
Ν ᾿ σταί, οἵ γε πανδαισίαν τε καὶ τρυφὴν τὴν νηστείαν ἔχοντες, 

- Ν Ἁ Ξ 3 καὶ τράπεζαν διακορῆ τὸ μηδενὸς ὡς οἷόν τε ἀπογεύεσθαι. 
« , , 3 5 Ἁ 3 , Ἃ » « “ [4 

Οπόταν ξένος παρ᾽ αὐτοὺς ἀφίκηται κἂν ἐξ ἑωθινοῦ, οὕτω 
“ -“ ΄ Χ ω Ψ, “ 

πάλιν | ταῖς φιλοφροσύναις καὶ τῇ φιλοτησίᾳ δεξιοῦνται, 
53 , δ 3 , 

ἕτερον εἶδος νηστείας ἐπινοήσαντες τὸ αὖ μὴ βουλόμενοι 
4 7 ς Μἷ Ν [2] " Υ ᾽ 

ἐσθίειν, ὡς ἔκπληξιν τὸ πρᾶγμα καθεστάναι, πόσων εἰς 
Ἁ 3 Ἁ)Ἅ , “ “ “ τροφὴν αὐτάρκη δεόμενοι οὕτω κομιδῇ βραχέσιν ἀρκοῦνται" 

3 Χ “ 2 , ’ Ν “Ὁ , ", -“ 

ἐχθροὶ τῶν ἰδίων βουλήσεων καὶ τῆς φύσεως, ἔκδοτοι τοῖς 
[4] , ΙΑ 4 Ν , 2 “ Ά ς εἶ ἴω 

τῶν πέλας θελήμασιν, ἵνα διὰ πάντων αὐτοῖς τὸ ἡδὺ τῆς 
Ν σαρκὸς ἐξωσθείη, καὶ ψυχὴ διακυβερνῴη τὰ κάλλιστα καὶ 

Ἁ 3 ἐν - 

θεὸν ἀρέσκοντα νουνεχῶς ἐκλεγομένη τε καὶ περισώζουσα" 
’ Ὁ ΄““ “Ὁ "-“ 

μακάριοι τῆς ἐνταῦθα διαίτης, μακαριώτεροι τῆς ἐντεῦθεν 
“ 3 “Δ Ν Ἁ “ Ἂ 

μεταστάσεως, ἐς ἣν διὰ παντὸς χαίνουσι τὸν ποθούμενον 
" “ “. 

αὐτοῖς ἰδεῖν ἐπευγόμενοι. 
“ "ἃ “ 

22. Τ]ολλοῖς τοίνυν τοιούτοις ἐντυχοῦσα ἡ Θεοδοσίου 
Γ Ν “ “ 

σύμβιος, καὶ πολλά, ὥς μοι λέλεκται, τοιαῦτα φροντι- 
ΙᾺ , Ν Ν Ἂν ἐΝ τὰ - στήρια δειμαμένη, καὶ μὴν καὶ τὰ τείχη πρὸς τὸ κρεῖττον 

«ς “ 2 7 

Ϊεροσολύμων ἀνανεωσαμένη, καὶ τέμενος μέγιστον ἀνίστη, 
}] “ ἊΝ ,] 3 “ ἐξοχῇ τε καὶ κάλλει προὗχον, τοῦ πρώτου διακόνων τε 

᾽ν ῇ , " μὶ ς , καὶ μαρτύρων Στεφάνου, οὔτι στάδιον “Ἱεροσολύμων 
ΠΕ 3 τῷ Χ ] ΝΝ Ν Ἵ 7 7 

διεστώς" ἐν ᾧ καὶ τίθεται πρὸς τὸν ἀγήρω μεταχωρή- 
“ 2 -“ δ 

σασα βίον. ᾿Αμείψαντος δὲ μετὰ ταῦτα, ἢ καὶ ὥς τισι 
“ Χ “ ᾿ , 

δοκεῖ πρὸ τῆς Εὐδοκίας, καὶ Θεοδοσίου, τὴν βασιλείαν 

2 συναυλίζονται ῬΒ ν καὶ σώμασίτε Β ν 4 ὅσα μὴ] ὥστε 

μὴ ΟΠ γ., πο Πδοθϑβαυλ πη 5 τόπων Β περιορίζοντες Ῥ γ σύμ- 

πονοι  Β ν 8 αὐτοῖς οἵη. Β 9 ἀναίμονες ΖΚ 11 μηδὲν Β 

12 ἑωθινῶν Β 15 ὡς] καὶ Β πόσον ῬΡΒ ν 18 πέλαΞ9] πάλαι Β 

19 διακυβερνοίη Α 20 νουνεχῆ Β παρασώζουσα Β 24 κβ ἴῃ 
τδτρ. Α 25 καὶ ΟΤΏ.Υ͂ μοι αῃίβ ὥς μοι 44. Α 

219 

δ 

20 
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ΓΠΙΒΕΚ 1 21---22 42 

ὀκτὼ καὶ τριάκοντα ἔτεσι τούτῳ διακονησαμένης, Μαρ- τοι. ". Νικία 

κιανὸς ὁ πανάριστος τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν περιβάλλεται. ͵ 
ἋΑ δ᾽ οὖν καὶ ὑπ᾽ αὐτῷ πέπρακται τῶν ἑῴων ἡγεμονεύ- 

οντι, ἡ ἑξῆς εὖ μάλα σαφῶς ἱστορία παραστήσει, τῆς 

5 ἄνωθεν ῥοπῆς τὴν οἰκείαν χορηγούσης εὐμένειαν. 

Τέλος τοῦ α΄ τόμου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Ἐϊαγρίου. 

1: τούτων Β διακονησαμένην ΑΤΙΡ ν, διακονησαμένος Β, διακονησαμένου 

τ. 1. νεγεϊς αυαϑὶ τῷ θεῷ ρῖο τούτῳ Ἰερίββείῖ, σὺν αὐτῇ διακονησαμένου 
Νοϊίβ, εἴα. 2 παραβάλλεται Β 2 αὐτῶν Β 6 ᾿Ἑπληρώθη 
ὁ πρῶτος λόγος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐαγρίου ἀπὸ ὑπάρχων ᾽Ἐπι- 
φανέος Α 



Τάλε ἔνεοτιν ἐν τῷ δεγτέρῳ τόμῳ τῆς ἐκκληοιδοτικῆς 280 

ἱστορίας ΕΥ̓ΔΓΡΙΟΥ. 

α΄. Περὶ Μαρκιανοῦ βασιλέως, καὶ οἷα σύμβολα προηγήσαντο 

τὴν βασιλείαν αὐτῷ μηνύοντα. 

β΄. Περὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου, καὶ πόθεν τὴν αἰτίαν τῆς 

συνελεύσεως ἔσχεν. 
“ἢ “ ’ “ 

γ. ἜἜἜΝκφρασις τοῦ εὐκτηρίου οἴκου τῆς μάρτυρος Ἐὐφημίας τῆς 

ἐν Καλχηδό ὶ διήγησις τών γινομένων ἐν αὐτῷ θαυμάτων ἐν Καλχηδόνι, καὶ διήγη γινομ 8 θαυμάτων. 
“ “ ε 

δ᾽ Περὶ τῶν ἐν τῇ συνόδῳ κινηθέντων καὶ τυπωθέντων, καὶ ὡς 

Διόσκορος ὃ ᾿Αλεξανδρείας καθῃρέθη, Θεοδώρητος δὲ καὶ Ἴβας καί 

τινες ἕτεροι ἀνεκλήθησαν. 
΄, ΤΙ Ν “ ΄ , 3 ᾽Αλ ἕ ὃ ’, , “ 

ε΄. ερὶ τῆς γενομένης στάσεως ἐν εξανδρείᾳ, χάριν τῆς 
’ ’ὔ ε ’ὔ δ' 5 ε ’ὔ χειροτονίας Προτερίου, ὁμοίως καὶ ἐν Ἱεροσολύμοις. 

΄-΄ὦλ' “ΦΙ ΄-Ο με 

ς΄. Περὶ τῆς γενομένης ἀνομβρίας, λιμοῦ τε καὶ λοιμοῦ: ὅπως 

τε παραδόξως ἔν τισι χώραις αὐτομάτη ἡ γῆ τοὺς καρποὺς 

ἐβλάστησεν. 

ζ. Περὶ τῆς ἀναιρέσεως Οὐαλεντινιανοῦ καὶ ἁλώσεως Ῥώμης" 

καὶ περὶ ἑτέρων βασιλευσάντων αὐτῆς. 

η΄. Περὶ τοῦ θανάτου Μαρκιανοῦ καὶ τῆς βασιλείας Λέοντος" 
Ν᾿ ε ον, . , ε “ Ν ΄ 3 ΄ καὶ ὡς οἱ τών ᾿Αλεξανδρέων αἱρεσιῶται τὸν Προτέριον ἀποσφάττουσι, 

Τιμοθέῳ δὲ τῷ Αἰλούρῳ τὴν ἀρχιερωσύνην παραδιδόασιν. 

θ΄, Περὶ τῶν ἐγκυκλίων Λέοντος βασιλέως. 

1---2 οἵη. Ρ, κεφάλαια δευτέρου λόγου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Ἑϊὐαγρίου 

ἀπὸ ὑπάρχων ᾿Επιφανέος Α 3---ᾳ4ώ. Περὶ Μαρκιανοῦ βασιλέως, καὶ τίνα 

ἡγήσαντο μηνύοντα αὐτῷ τὴν βασιλείαν, καὶ οἷος ἦν Α 4 τῆς βασιλείας 

αὐτοῦ ΡΒ 6 ἔσχεν ᾿Ανατόλιος Α 7 1} μεγαλομάρτυρος Β ἁγίας Α 

τῆς ἐν Καλχηδόνι ογτη. Α ὃ γενομένων ῬΒν αὐτῇ 9-τι Περὶ 

τῶν ἐν Καλχηδόνι φιλονεικηθέντων καὶ τυπωθέντων Α 12 Περὶ τῆς 

στάσεως τῆς γενομένης ἐν Α 14 ὅπως τε...ἐβλάστησεν οἴη. Α 

[5 αὐτομάτως ν 17 Οὐαλεντιανοῦ Ῥ 190-21 Περὶ τῆς χειροτονίας 

Τιμοθέου τοῦ ᾿Ελούρου καὶ τῆς ΠΙροτερίου τελευτῆς καὶ τῶν γραφέντων Λέοντι 

περὶ αὐτοῦ Α 22 βασιλέως οἵη. Α 

μι ο 

1δ 

20 



ΕΝΑΘΕΙΙ ΠΙΒΕῚ ΠΠ ΙΝΌΕΧ ς 
 Φ τ. Ἄ Ν Ν ε Ά » Ὡ 

ΐ, Περὶ ὧν οἱ ἐπίσκοποι καὶ Συμεὼν ὁ κιονίτης ἀντέγραψεν. 
’ Ἀ - »“ “ 

ια. Περὶ τῆς ἐξορίας Τιμοθέου τοῦ Αἰλούρου καὶ τῆς χειρο- 

τονίας Τιμοθέου τοῦ Ξαλοφακιάλου, καὶ περὶ Γενναδίου καὶ ᾿Ακακίου 

τῶν Κωνσταντινουπολιτών. 
, ἈΝ “ ’, 3 ν᾽ ’ - ἊΝ 

5. ιβ΄. Περὶ τοῦ γεγονότος ἐν ᾿Αντιοχείᾳ σεισμοῦ μετὰ ἔτη τρια- 
κόσια τεσσαράκοντα καὶ ἑπτὰ τοῦ κατὰ Τραϊΐανόν. 

’ Ν δ “ “» ’ 

ιγ. Περὶ τοῦ ἐμπρησμοῦ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει. 
ιδ, Περὶ καθολικῶν παθημάτων. 

“" ’ὔ ᾽ ’ 

ι΄. Περὶ τοῦ γάμου Ζήνωνος καὶ ᾿Αρεάδνης. 

Ιο ις΄. Περὶ ᾿Ανθεμίου βασιλέως Ῥώμης, καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ 

βασιλέων. 

ιζ. Περὶ τῆς τελευτῆς Λέοντος, καὶ βασιλείας τοῦ μικροῦ 
τα 4 “ “ 

Λέοντος, καὶ αὖθις Ζήνωνος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 
Ε] “ “ ’ ’ 

ιη. ᾿᾽Ἐπιτομὴ τῶν κινηθέντων ἐν τῇ εἰς Καλχηδόνα συνόδῳ, ἐν 
- ΄, “-“ ’ ’ ’ 15 τῷ τέλει τοῦ δευτέρου τόμου τεθειμένη. 

ι: Συμεώνης Α ἀνέγραψεν Β 2 τοῦ Αἰλούρου οτῃ. Α 
χειροτονίας τοῦ ἄλλου Τιμοθέου καὶ Τενναδίου Α 4 τῶν οἴχῃ. Α 

5--6 Περὶ τοῦ σεισμοῦ ᾿Αντιοχείας μετὰ τμῷᾷ ἔτη τοῦ μετὰ Τραϊανόν Α 
6 κατὰ] μετὰ 1101], σοΥΥ. 4]. 9 ᾿Αριάδνης Αν Ιο αὐτῆς ΤΡ 13 καὶ 

αὖθις.. αὐτοῦ οτα. Α, 5Ξεἃ «ἀάϊ! τη Περὶ τῆς βασιλείας Ζήνωνος καὶ τελευτῆς 
τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Λέοντος αὐτοῦ πατρός Β 14-π-15 οἵ, ἃ 
15 τεθειμένου Β 



ΕΥΑΤΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ἘΠΙΦΑΝΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠῸ ἘΠΑΡΧΩΝ 2428] 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΟΜΟΣ Β΄ 

1. Ἃ μὲν ὑπὸ τοῖς Θεοδοσίου γεγένηται χρόνοις, 
Νίοορῃ. αν Τῇ πρώτῃ διείληπται διαλέξει. Φέρε δὲ Μαρκιανὸν εἰς 

» Ν 2 « “ ᾽ 7 ῇ μέσον ἄγοντες τὸν ἀοίδιμον Ρωμαίων αὐτοκράτορα, πρό- 
, 3 Ν , Ν τ Ἂν 

τερον ἱστορήσωμεν τίς τε ἦν καὶ ὅθεν, καὶ ὅπως τὴν 
ἣ «ς 4 2 7 Ὁ ἐς Ἑ 3 » “- 

βασιλείαν Ῥωμαίων ἀνεδήσατο' οὕτω τε τὰ ὑπ᾽ αὐτῷ 
Ν δ 3 Ἅ ͵ὕ 

γεγενημένα κατὰ τοὺς ἰδίους ἀποθώμεθα καιρούς. 
Ψ, , “ αὖ Ν 

Μαρκιανὸς τοίνυν, ὡς ἄλλοις τε πολλοῖς καὶ μὴν καὶ 
7 ς ,ὔ “Ὁ ΓΦ ς Ψ- Ν “Ὁ) 7 

Πρίσκῳ ἱστόρηται τῷ ῥήτορι, ἣν μὲν Θρᾷξ γένος, 
ἴω “ “ “. Ν “ 

ἀνδρὸς στρατιωτικοῦ παῖς" ὅς γε τῆς τοῦ πατρὸς βιοτῆς 
- ῇ Ν δ᾿ Ἀ 

μεταλαχεῖν ἐπειγόμενος πρὸς τὴν Φιλιππούπολιν τὰς 

ὁρμὰς ἔσχεν, ἔνθα καὶ στρατιωτικοῖς ἐδύνατο συντε- 
,, θ ΄ σὰν Ν δὲ ἈΝ “δὸ θέ Ν 

τάχθαι τάγμασιν. νὼ δὲ τὴν ὁδὸν τεθέαται νεοσφαγὲς 
“ “- 7 Ξε , τὶ 

σῶμα ἐπὶ γῆς ἐρριμμένον: ᾧ παρεστώς, ἦν γὰρ τά τε 
2 , Χ 2 Ἂ , ῇ 

ἄλλα πανάριστος καὶ ἐς τὰ μάλιστα φιλανθρωπότατος, 
Ν “ δὴ ϑ ον ἃ Ἁ ἣ “ 

ὥκτειρε τὸ γεγονός, καὶ ἐπὶ πολὺ τὴν πορείαν ἐπεῖχε 
-“ ΦιΨ. “ ῇ 3 ᾿ ᾽ 

τῶν εἰκότων μεταδοῦναι βουλόμενος. ᾿Ἐπειδὴ δέ τινες 
“ ΄ - “ ῇ , 

τοῦτο τεθέανται, ταῖς ἐν τῇ Φιλιππουπόλει προσήγ- 
3 - ὰ Ν Ν - Ν γελλον ἀρχαῖς: α΄ τὸν Μαρκιανὸν παραλαβοῦσαι τὰ 

“ Ἂ ω “ 

περὶ τῆς μιαιφονίας ἀνηρώτων. Καὶ δὴ τῶν στοχασμῶν 
“ ἌΤΕ “ ν “ 

καὶ τῶν εἰκότων πλέον τῆς ἀληθείας καὶ τῆς γλώσσης 
Α Χ , Ἂ 7 

ἐσχηκότων, τὸν φόνον τε τἀνδρὸς ἀναινομένου καὶ μιαι- 

1---3 οἵὴ. ΑΡ 4 ἐπὶν Ἴ τε οἵὰ.. ἃ 8 αὐτοῦ Ζν Ιο αἴῃ 
τηδτρ.. ΠὈΥῚ ὡς] καὶ Β μὴν καὶ οτὴ. Α 11 τὸ γένος ν 
15 θεᾶται ΣΝ 20 τεθέαντο ΖΚ προήγγελλον Β 23 γὙλώττης Ζ᾽ 

24 τε τἀνδρὸς] τε τ᾽ ἀνδρὸς Α τἀνδρὸς Ῥ τ᾽ ἀνδρὸς 1, τοῦ ἀνδρὸς Β ν, εἴη. 

ὃ 

ΙΟ 

20 
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ἘΝΔΟΝΙ ΤΕΒΕΕΊΊΓῚΙ 3. 

’ Ν , » , , ᾽ , 

φόνου γε ποινὰς μέλλοντος ἀποτίσειν, θεία τις ἐξαπίνης 
{ Ἁ Ν ΄ διὸ ἃ ᾿ Ἁ 2 ῥοπὴ τὸν μιαιφόνον παραδίδωσιν: ὃς τὴν κεφαλὴν ἀπο- 
θέμενος ποινὴν τοῦ δράματος τὴν κεφαλὴν τῷ Μαρκιανῷ 

’ “ ΄ ἃ » Ἂ }] , χαρίζεται. Οὕτω παραδόξως σωθεὶς ἔν τινι τῶν αὐτόθι 
στρατιωτικῶν τελῶν ἀφικνεῖται, ἐν αὐτῷ παραγγέλλειν 

, ἃ Χ » ΄ ῇ », ᾿ Βουλόμενος. Οἱ τὸν ἄνδρα θαυμάσαντες μέγαν τε ἔσε- 

σθαι καὶ ἀξιολογώτατον εἰκότως τεκμηράμενοι ἥδιστα 

προσδέχονται, καὶ σφίσιν αὐτοῖς ἐγκαταλέγουσιν, οὔτι 
» « ς Ν 2 “Α͂ , 5 ἿΑ Ν 

ἔσχατον, ὡς ὁ στρατιωτικὸς ἐθέλει νόμος, ἐς δέ τινα βαθμὸν 
, ᾿ ἄρτι τετελευτηκότος ἀνδρός--- Αὔγουστος ὄνομα τούτῳ---, 

Ν Ν Μαρκιανὸν τὸν καὶ Αὔγουστον ἐς τὴν παραγγελίαν 

ἐγγράψαντες, ὡς φθάσαι τοὔνομα τὴν προσηγορίαν τῶν 
Φ 4 7] Ἁ »“Ἥ Μ ἽΣ “Ὁ 

ἡμετέρων βασιλέων, τὸ καλεῖσθαι Αὔγουστοι μετὰ τῆς 
ς , ΄ “ Ε 2 “ 
ἁλουργίδος περιβαλλομένων' ὥσπερ οὐκ ἀνασχομένου 

“ » ͵ ἣν Ἂν » “Ὁ Ν “ » 7ὔ -“" 3 3 

τοῦ ὀνόματος ἐπ᾽ αὐτῷ χωρὶς τῆς ἀξίας μεῖναι, μηδ᾽ αὖ 
πάλιν τῆς ἀξίας ἕτερον ὄνομα ἕξητησάσης εἰς σεμνολό- 

Α ΄ » ᾿, Ἂ 

γημα, ὥστε κύριον καὶ προσηγορικὸν τὸ αὐτὸ καθεστάναι, 
Ν - , “ , ,ὔ “ 7 

διὰ μιᾶς κλήσεως τῆς τε ἀξιώσεως τῆς τε προσηγορίας 
σημαινομένων. 

Καὶ ἕτερον δὲ συνέπεσε τὴν βασιλείαν τῷ Μαρκιανῷ 
“- Χ 

τεκμηριῶσαι δυνάμενον. ᾿Επειδὴ γὰρ Ασπαρι συνε- 
’ὔ 4 " Ἕ , , Ἁ 

στράτευσε κατὰ Βανδίλων δορυάλωτός τε γέγονε σὺν 
π΄’. ὦ , ᾿ Ἁ [4] " τ , 

ἑτέροις πλείστοις, παρὰ πολὺ τῶν Βανδίλων ἡττηθέντος 
“-7ἥἬ ΝΕ ν ΄ Ὑ Ν᾿ [οὶ » τοῦ Ασπαρος, ἀνὰ τὸ πεδίον ἤχθη μετὰ τῶν ἄλλων 

᾿ 7 3 » 

ἀνδραπόδων, ΤΓιζερίχου τοὺς ζωγρηθέντας ἰδεῖν βουλη- 
θέντος: οἵπερ ἐπειδὴ ἡλίσθησαν, ἔν τινι τῶν ὑπερῴων 
ὁ Τιζέριχος καθῆστο τῷ πλήθει τῶν σαγηνευθέντων ριχ ἢ ι ἢ γῆ 

, Δ “ “ 7 
ἡδόμενος. Οἱ τοῦ καιροῦ τριβομένου, ὡς ἂν ἑκάστοις 

50 7 , » “-“ 4 ς ,] νὴ , ἐδόκει, διετέλουν: ἀνεῖσαν γὰρ οἱ φύλακες τὰ δεσμά, 
Γιζερίχου προστάξαντος. ἤΑλλος μὲν οὖν ἄλλο τι ἐπε- 

7 Μ Ν δὲ θ Ἁ «ς Ν ᾿ Ν δί ς , πράχει: Μαρκιανὸς δὲ καθεὶς ἑαυτὸν ἐς τὸ πεδίον ὑπὸ 
Ὁ ἡλίῳ ἐκάθευδε θερμῷ τε ὄντι καὶ διαπύρῳ παρὰ τὴν τῷ ἡλίῳ ἐκά ρμῷ τε ὄν ύρῳ παρὰ τὴ 

΄ »“» »] Ν ἴω ξ 

ὥραν τοῦ ἔτους. ᾿Αετὸς δὲ τῶν ὕπερθεν ἐπιστὰς καὶ 
Ν ,ὔ “ ς , 2 ᾿ς Ἁ [ς] Ἑ κατὰ κάθετον τῷ ἡλίῳ ἀντιμέτωπον τὴν πτῆσιν ποιησά- 

μενος, νεφέλης δίκην σκιὰν καὶ τὴν ἐντεῦθεν παραψυχὴν 

ο ἐθέλειν Ῥ 11 τὸν καὶ] ὡς ἢ 12 ὧς] καὶ Β 14 περι- 
βαλλόμενον Α 22 εἱ 22 [Κ]ανδίλων ουτὴ τὰβ5. 22 τε οἵη. ΑΒ 

28 οἵ] καὶ ΤΡ ν, οἴη. Β ὥστ᾽ 1, 320 Τιξζρέχου Ῥ 
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“ Ἂ 2 “ ε , "ά τῷ Μαρκιανῷ ἐτεχνάσατο' ὡς θαυμάσαντα [᾿ιζέερίχον 
»“» “ Ν 

συμβαλεῖν εὐστόχως τὰ ἐσόμενα, μετάπεμπτον τε τὸν 
᾽ -» 2 “ τ 

Μαρκιανὸν ποιησάμενον ἀφεῖναι τῆς αἰχμαλωσίας, ὅρκοις 
“ Ἂ Ἁ ἃ , δεινοῖς κατασφαλισάμενον ἦ μὴν τὰ πιστὰ φυλάξειν 

, Ὺ : “ Βανδίλοις ἐς βασιλείαν παριόντα καὶ ὅπλα κατ΄ αὐτῶν 
Ἁ “ Ἁ , Ἂ εὐ ᾿] Ν “ 5» 

μὴ κινεῖν: καὶ φυλάξαι τὸν Μαρκιανὸν ἐπὶ τοῖς ἔργοις 
“ ἰῷ ᾿ς ὁ Προκόπιος ἱστορεῖ. ᾿Αλλ᾽ ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπαν- 

’ὔ δ ΄’ὔ ίωμεν, τὴν ἐκτροπὴν ἐάσαντες. 
Ἂ δὴ δὴ δ ΄ Ν ΩΝ Ἦν ὁ Μαρκιανὸς τὰ πρὸς θεὸν εὐσεβής, τὰ πρὸς 

“ 7] Ν ν᾿ , 

πολιτευομένους δίκαιος" πλοῦτον ἡγούμενος οὐ τὸν ἀπό- 
θετον, οὐδὲ μὴν τὸν ἀπὸ δασμολογιῶν συμφορούμενον, 

“ “ ῇ ἣν 

ἕνα δὲ μόνον τὸν τοῖς δεομένοις ἐπαρκεῖν δυνάμενον καὶ 
“Ὁ Ν ͵7 ᾽ “Ὁ 7 Ν “ 

τοῖς πολλὰ κεκτημένοις ασφαλῆ παρέχειν τὸν πλοῦτον" 
Ν 3 5 “ “Ὁ 2 3 τ “Ὁ ῇ φοβερὸς οὐκ ἐν τῷ τιμωρεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ τιμωρή- 

53. ἐπ Ἁ Ἁ 3 Ν Θϑ 3 [ 2 σεσθαι' δι ἃ καὶ τὴν ἀρχὴν ἄθλον ἀρετῆς, οὐ κληρονο- 
, ΕΝ “ ,ὔ “Ὁ ΕΣ “Ὁ. “ 

μίαν ἔσχε, τῆς τε [ γερουσίας τῶν τε ἄλλων τῶν πᾶσαν 288 
΄ ἧς ς 7 Ἁ “ 2 ἰοὴ 

πληρούντων τύχην ἁπάσαις ψήφοις τὴν βασιλείαν αὕτῳ 

παρασχομένων, γνώμῃ ἸΠουλχερίας: ἣν καὶ ἐσῳκίσατο 
Ἁ «ς 7ὔ ᾽ Ἁ » 9' 4 ἢ 5 ͵ , μὲν ὡς βασιλίδα, οὐ μὴν ἔγνω, ἀείπαιδος ἐκείνης μέχρι 

γήρως μεινάσης. Γέγονε δὲ ταῦτα οὔπω Οὐαλεντινιανοῦ 

τοῦ τῆς Ῥώμης αὐτοκράτορος τὴν ψῆφον ἐπικυρώ- 
Ὁ 2 3 Ἁ ᾽ν 5 Ν : ! 

σαντος" ὅμως δ᾽ οὖν διὰ τὴν ἀρετὴν ἐπιψηφίσαντος, 
3 7 ς Ἧ ἊΝ [,. [οὶ Ν Ν Ἷ ἐβούλετο ὁ Μαρκιανὸς καὶ τῷ θεῷ κοινὸν παρὰ πάντων 

σέβας προσάγεσθαι, τῶν διὰ τὴν ἀσέβειαν συγχυθεισῶν 

γλωσσῶν αὖθις εὐσεβῶς ἑνουμένων, καὶ διὰ μιᾶς καὶ τῆς 
Σ. »ο» ᾿ Ν “ , 

αὐτῆς δοξολογίας τὸ θεῖον γεραίρεσθαι. 

2. Προσίασι τοίνυν αὐτῷ ταῦτα βουλευομένῳ οἵ τε 
Λέοντος τοῦ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἐπισκόπου διακο- 
νούμενοι ταῖς ἀποκρίσεσι, φάσκοντες Διόσκορον ἀνὰ τὸ 

3 

δεύτερον ἐν ᾿ΕΠφέσῳ συνέδριον μὴ δέξασθαι τὸν Λέοντος 
7 “ τόμον, ὀρθοδοξίας ὅρον τυγχάνοντα, οἵ τε παρ᾽ αὐτοῦ 

, “Ὁ 

Διοσκόρου καθυβρισθέντες τὰ κατὰ σφᾶς ἱκετεύοντες 

1 ρΡοβί Μαρκι[ανῷ] ἱποῖριΐ ἢ 25. Α1 2 ποιησάμενος Β 5» Κανδί- 

λοις Ρ ἰδν 11 τὰ..-συμφορούμενα Β τὰ... συμφορούμενον ν 

18 παρεχομένων Β παρασχομένω ΑἹ 19 ἔγνων ΡΒ 20 μὲν ροβί οὔπω 

δᾶ. ΚΡ ν 21 τοῦ οἵῆ. ΒΑῚ 23 ἠβούλετο ΑἹ δὲ ρΡοβί ἐβούλετο 
Δα. Τ1ὃὉἘὦν ὁ ἰογίαββϑθ ἀεϊεπάυση 25. ἑνουμένην Β 27 βουλομένῳ 

Ι,ν βουλομένων Β 28 ἐπίσκοποι Αἴ 

ΙΟ 

[8 

20 

28 

30 
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συνοδικῶς κριθῆναι. ἸΠαρώτρυνε δὲ μάλιστα Ἐὐσέβιος 
ς “ 7 ᾿ , ΄ » , ὁ τοῦ Δορυλαίου γεγονὼς πρόεδρος, φάσκων ἐπιβουλεύ- 
μασι Χρυσαφίου τοῦ Θεοδοσίου ὑπασπιστοῦ αὐτόν τε 

Ἀ ἣ » , Ψ΄ “Ὁ 

καὶ Φλαβιανὸν καθαιρεθῆναι, διότι χρυσίον τῷ Χρυσα- ΤἈΘορμδα, 
΄, “ ς “ 90; 100 

5 φίῳ ζητοῦντι ὁ Φλαβιανὸς ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ χειροτονίᾳ πρὸς 
ἐντροπὴν ἱερὰ πέπομφε σκεύη, καὶ ὅτι παραπλήσιος τὴν 

κακοδοξίαν Ἐῤτυχεῖ καθειστήκει ὁ Χρυσάφιος. "ἔλεγε 
δὲ τὸν Φλαβιανὸν καὶ δειλαίως ἀναιρεθῆναι πρὸς Διο- 
σκόρου ὠθούμενόν τε καὶ λακτιζόμενον. Ἔξ ὧν ἡ ἐν 

το Καλχηδόνι σύνοδος ἁλίζεται, ἀγγελιῶν τε καὶ ἀγγελια- 

φόρων πεμφθέντων καὶ τῶν ἑκασταχοῦ ἱερέων εὐσεβέσι 
γράμμασι κληθέντων, πρῶτα μὲν ἐν Νικαίᾳ----ὡὡς καὶ τὸν Ὅζοτο. νἱ 132 
Ῥώμης πρόεδρον Λέοντα τοῖς ἐν Νικαίᾳ συνελθοῦσιν 
» , Χ ᾽ ᾿ 3 7 Ὗ 4 δ: Ἁ ἐπιγράψαι, πρὸς αὐτοὺς ἐπιστέλλοντα περὶ ὧν ἐς τὸν 

15 οἰκεῖον πέπομφε τόπον, Πασκασιανοῦ καὶ Λουκενσίου καὶ 
λουπών---, ὕστερον δὲ ἐν Καλχηδόνι τῆς Βιθυνῶν χωρας. 

Καὶ Ζαχαρίας μὲν ἐμπαθῶς ὃ ῥήτωρ καὶ Νεστόριον Ζεςματῖας 
πετ 

284 ἐκ τῆς ὑπερορίας ] μετάπεμπτον γενέσθαι φησί: τὸ δέ Ἐεν. ἀς 
1 Πϊ5ῖ, 465 

γε μὴ ταῦθ᾽ οὕτως ἔχειν τεκμηριοῖ τὸ πανταχοῦ τῆς τοεῖϊ. νἱῇ 
᾿ ἢ ᾽ ῇ “. ᾿ ΚΝ 

2ο συνόδου τὸν Νεστόριον ἀνατεθεματίσθαι. Δηλοῖ δὲ εὖ 
7 Ἁ ᾽ , « “ “Ὁ 2 7 7 

μάλα καὶ Εστάθιος ὁ τῆς Βηρυτῶν ἐπίσκοπος, γράφων 
, }] 

πρὸς ᾿Ιωάννην ἐπίσκοπον καὶ πρὸς ᾿Ιωάννην ἕτερον πρε- 
, Ν [4] 5 “ 4 , » ΝῚ 7 σβύτερον περὶ τῶν ἐν τῇ συνόδῳ κινηθέντων ἐπὶ λέξεως 

ς “ 

ὧδε' “᾿Ὑπαντήσαντες δὲ πάλιν οἱ ζητοῦντες Νεστορίου 
“- , ς Ν “5 τὰ λείψανα τῆς συνόδου κατεβόων" “Οἱ ἅγιοι διὰ τί 

ἈΝ “ 

ἀναθεματίζονται ; ὡς ἀγανακτήσαντα τὸν βασιλέα τοῖς 
, ᾽ ,' Ἀ ᾽ Ἁ ᾽ , 3) “Ὁ 

δορυφόροις ἐπιτρέψαι μακρὰν αὐτοὺς ἀπελάσαι. Πῶς 
φ - “ “ “ 

οὖν ὁ Νεστόριος μετεκαλεῖτο τῶν ἐντεῦθεν μεταστάς, οὐκ 

ἔχω λέγειν. 
83. 33. ᾿Αλίζονται τοίνυν ἀνὰ τὸ ἱερὸν τέμενος Εὐφημίας Νίοερβ. χν 3 

[Ὶ , Ὁ “ Ν ΚΘ “Ὁ ὃ ᾿ τῆς μάρτυρος, ὅπερ ἵδρυται μὲν ἐπὶ τῆς Καλχηδοναίων 
»“ “Ὁ ᾽ “ , τοῦ Βιθυνῶν ἔθνους, ἀπῴκισται δὲ τοῦ Βοσπόρου στα- 

δί » ,ὔ δύ Υ, “Ὁ ᾽ [ω ν΄ 3 ὔ ίοις οὐ πλείοσι δύο, ἔν τινε τῶν εὐφυῶν χωρίων ἠρέμα 
Ἵ , , 

προσάντει' ὥστε τοὺς περιπάτους ἀνεπαισθήτους εἶναι 

32 ὑπασπιστῆ Β 4 καθαιρηθῆναι ΑἹ 11 Ροβί ἔ. 25 ᾿πίδθγοι αὶ 

[οἸ απ ἴῃ Αἷ ἱερέων εὐσεβέσι...4ο, 31 πολλάκις γὰρ 13 Λέοντα πρόεδρον Β 
18 ἐκ τῆς ὑπερορίας οτη. Β 23 τῆ συνόδω Β 21 Καλχηδονέων 

Βν 232-33 σταδίους ἸἰΌΥ], σοτγ, 51.; ἴοχί. σταδίους οὐ πλείους ἢ δύο 
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» ἈΝ “ »“"» κ , ’ 

τοῖς ἐς τὸν νεὼν ἀπιοῦσι τῆς μάρτυρος, ἐξαπίνης τε 
΄ ΄“- , 

μετεώρους εἷναι εἴσω τῶν ἀνακτόρων γενομένους" ὥστε 
δ "ἡ [ " τὰς ὄψεις ἐκχέοντας ἐκ περιωπῆς ἅπαντα θεωρεῖν, ὑπε- 

͵7 ς »“ ἴω , 

στρωμένα πεδία ὁμαλῆ καὶ ὕπτια, τῇ πόᾳ χλοάζοντα 
., ἰοὶ “Ὁ , ληΐοις τε κυμαινόμενα καὶ παντοδαπῶν δένδρων τῇ θέᾳ 

“ ὡραϊζόμενα, ὄρη τε λάσια ἐς ὕψος εὐπρεπῶς μετεωρι- 
’ ᾿ , δ ! ζόμενά τε καὶ κυρτούμενα, ἄταρ καὶ πελάγη διάφορα, 

τὰ μὲν τῇ γαλήνῃ πορφυρούμενα καὶ ταῖς ἀκταῖς προσ- 
ς ᾿ , Ν , 

παίζοντα ἡδύ τι καὶ ἥμερον ἔνθα νήνεμα τὰ χωρία 
“Ὁ Ν Ν ᾿ , Ν “-“ ᾿ 9 καθεστᾶσι, τὰ δὲ παφλάζοντά τε καὶ τοῖς κύμασιν ἀγρι- 

ν 5 , 

αίνοντα, κάχληκάς τε καὶ φυκία καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων 
τὰ κουφότερα μετὰ τῆς ἀντανακλάσεως τῶν κυμάτων 

᾽ “Ὁ 3 7 3 Ν᾿ Ν [4] ΓΑ 

αὐτῆς ἀνασειράζοντα. ᾿Αντικρὺ δὲ τῆς Κωνσταντίνου 
-“" “ν , ῇ μὴ 

τὸ τέμενος, ὥστε καὶ τῇ θέᾳ τῆς τοσαύτης πόλεως τὸν 
εΥ ὰ “"» “ ον ῖδ, , 5 Ἂν Ζ νεὼν ὡραΐζεσθαι. Τρεῖς δ᾽ ὑπερμεγέθεις οἶκοι τὸ τέμενος" 

ες ΄ [4] 
εἷς μὲν ὑπαίθριος, ἐπιμήκει τῇ αὐλῇ καὶ κίοσι πάντοθεν 

ῇ "] [. ἃ “ , 5 ᾿ κοσμούμενος, ἕτερός τ᾽ αὖ μετὰ τοῦτον τό τε εὗρος τό τε 
[ο] [Ἱ ἊἝ Ὁ 

μῆκος τούς τε κίονας μικροῦ παραπλήσιος, μόνῳ δὲ τῷ 
» Ἷ Ὅν. Α ! ᾿ δ Ἂν ῇ ἐπικειμένῳ ὀρόφῳ διαλλάττων' οὗ κατὰ τὴν βόρειον 

Ν Ν “ Ἄχ’ 53 εὐ οἹ θό 
πλευρὰν πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα, οἶκος περιφερὴς ἐς θόλον, 

δὰ , [ο 7 " 
εὖ μάλα τεχνικῶς ἐξησκημένοις κίοσιν, ἴσοις τὴν ὕλην, 
Μ Ν , “ » 7, ε Ν 

ἴσοις τὰ μεγέθη ] καθεστῶσιν ἔνδοθεν κυκλούμενος. ὝὙπὸ 
΄ Ἂ Ν ᾽ Ἂ ’ τούτοις ὑπερῷόν τι μετεωρίζεται ὑπὸ τὴν αὐτὴν ὀροφήν, 

Ἂ ἴω “-“ - , ἈΝ ὡς ἂν κἀντεῦθεν ἐξῆ τοῖς βουλομένοις ἱκετεύειν τε τὴν 
Ἵ ᾿ - - - μάρτυρα καὶ τοῖς τελουμένοις παρεῖναι. Εἴσω δὲ τοῦ 

, Ἂ, Ἁ Ἂ " ᾿ θόλου πρὸς τὰ ἑῷα εὐπρεπής ἐστι σηκός, ἔνθα τὰ πανά- 
“ὋᾳἭἍ “ ΄“ 

για τῆς μάρτυρος ἀπόκειται λείψανα ἔν τινι σορῷ τῶν 
’ Ν “ ἐπιμήκων---μακρᾶν ἔνιοι καλοῦσιν---ἐξ ἀργύρου εὖ μάλα 

». 3 , 

σοφῶς ἠἡσκημένῃ. 
Ν “Δ Ν Ν [] , Καὶ ἃ μὲν ὑπὸ τῆς παναγίας ἐπί τισι χρόνοις θαυ- 

- “- - μ᾽ 
ματουργεῖται, πᾶσι Χριστιανοῖς ἔκδηλα. ἸΠολλάκις γὰρ 
Ων “ Ἁ Χ 3 Ν ἴω , 

ἢ τοῖς κατὰ καιρον τὴν αὐτὴν ἐπισκοποῦσι πόλιν ὄναρ 
“Ὁ ᾿ Ὁ 

ἐπιστᾶσα διακελεύεται ἢ καί τισι τῶν ἄλλως ἐς βίον 
» Ψ' Ὁ“ »““ 

ἐπισήμων, παραγινομένοις αὐτῇ κατὰ τὸ τέμενος τρυγᾶν. 

3 περιοπῆς ν 9 τῇ τεν 12 καὶ δηίε τῶν δαά, Β 15 ναὸν Β 
18 μόνον Β ν τῶν ἐπικειμένων ὀρόφων Β 22 ἐπὶ τούτοις ΝΑ]. 

28 μακρὰν] ἄρκαν Να]., ῬΥΟΡΔΌΙ ΠΟΥ 32 ἢ τοῖς ροβί Πἰδίαπι ἱποὶρὶς 
(Ὁ τὸ εν τοῖς] τῶν Β 34 παραγινομένη Β 

15 

20 
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- “ - .] “ ᾿ [οὶ 

Ὅπερ ἐπειδὰν τοῖς τε βασιλεῦσι τῷ τε ἀρχιερεῖ καὶ τῇ 
, ͵7 . - ἈΝ Ν ᾿ “ Ν 

πόλει κατάδηλον ἢ, φοιτῶσι κατὰ τὸν νεὼν οἵ τε τὰ 
κ Ἀ Ν , Ἵ σκῆπτρα οἵ τε τὰ ἱερὰ καὶ τὰς ἀρχὰς διέποντες ἅπας τε 

ς Ἀ « “ “ , , 

ὁ λοιπὸς ὅμιλος μετασχεῖν τῶν τελουμένων βουλόμενοι. 
ες “ ᾽ὔ 

5 Πάντων τε οὖν ὁρώντων ὁ τῆς Κωνσταντίνου πρόεδρος 
- Ν ᾿ “Ὁ 3 ’ “ 

μετὰ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν ἱερέων εἴσω τῶν ἀνακτόρων χωρεῖ, 
3 ῇ “ " 

ἔνθα τὸ λελεγμένον μοι πανάγιον ἀπόκειται σῶμα. "ἔστι 
, 7 Ν Ν ι 2 Ν Ν 2 “ “Ὁ δέ τι κλειθρίδιον μικρὸν κατὰ τὴν αὐτὴν σορὸν ἐν τῷ λαιῷ 
7 θύ “Ὁ 7 δ 0 (ὃ μέρει θύραις μικραῖς κατησφαλισμένον, ὅθεν σίδηρον 

ιο ἐπιμήκη κατὰ τὰ πανάγια λείψανα σπόγγον περιαρτή- 

σαντες ἐπαφιᾶσι, καὶ τὸν σπόγγον περιδονοῦντες ἐς 
« Ἁ ἈΝ 7 » , ς ὃ , ΄ 

ἑαυτοὺς τὸν σίδηρον ἀνέλκουσιν αἱμάτων πλήρη θρόμβων 

τε πολλῶν. Ὅπερ ἐπὰν ὁ λεὼς ἴδοι, εὐθέως προσεκύνησε 
Ν Ν “-“ 

τὸν θεὸν γεραίρων. Τοσαύτη δέ γε καθέστηκε τῶν ἐκ- 
Ἷ -“ -“ 

ι5 φερομένων ἡ πληθύς, ὥστε καὶ τοὺς εὐσεβεῖς βασιλεῖς 
, 

καὶ πάντας τοὺς ἁλιζομένους ἱερέας καὶ μὴν καὶ πάντα 
Ἀ 3 , ᾿ , “ 2 ΄ 

τὸν ἀθροιζόμενον λεὼν πλουσίως τῶν ἀναδιδομένων μετα- 
, 7 “- 

λαμβάνειν, ἐκπέμπεσθαί τε καὶ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον πᾶσαν 
-“ “ “-“ οἷ 

τῶν πιστῶν τοῖς βουλομένοις, καὶ διὰ παντὸς τούς τε 
“ Ἂ 

280 θρόμβους σώζεσθαι τό τε πανάγιον [ αἷμα, μηδαμῶς ἐς 
᾿Ξ ὦ “ " “ Ὁ “ Ἂ 21 ἑτέραν μεταχωροῦν ὄψιν. ἽΑπερ θεοπρεπῶς τελεῖται, οὐ 

’ “ 7 ς “ 

κατά τινα διωρισμένην περίοδον, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἡ τοῦ προ- 
, Ἂ Ἕ ς -“ ͵ εδρεύοντος βιοτὴ καὶ ἡ τῶν τρόπων σεμνότης βούλεται. 
᾿ ᾽ 3 - . 

Φασὶ δ᾽ οὖν ὅτε μὲν τῶν εὐσχημόνων τις κυβερνῴη καὶ 
-“ ᾽ “- “ “ , “ 

25 ταῖς ἀρεταῖς ἐπίσημος, τοῦτο τὸ θαῦμα καὶ μάλα συχνῶς 
“ “- 7 

γίγνεσθαι" ὅτε δὲ τῶν οὐ τοιούτων, σπανίως τὰς τοιαύτας 
,᾿ “᾿ , 

θεοσημείας προϊέναι. Λέξω δέ τι, ὅπερ οὐ χρόνος, οὐ 
καιρὸς διατέμνει, οὐδὲ μὴν πιστοῖς τε καὶ ἀπίστοις δια- 

-»" Ἀ ᾿] » Ἷ Φ -»" , 

κέκριται, πᾶσι δὲ ἐξ ἴσης ἀνεῖται: ὅταν ὧδε τοῦ χώρου 
7 » ς 7 Ἁ Εἰ Ὁ ΕἾ ῇ ͵ 380 τίς γένηται ἔνθα ἡ τιμία σορὸς ἐν ἣ τὰ πανάγια λείψανα, 

“- , , » 

ὀδμῆς εὐωδους ἐμπίπλαται πάσης συνήθους ἀνθρώποις 
« ἕ ᾽ Ν Ἀ δ, ε , ᾽ , 

ὑπερτέρας. Οὐδὲ γὰρ τῇ ἐκ λειμώνων ἀθροιζομένῃ παρ- 
ἔοικεν, οὐδέ γε τῇ ἔκ τινος τῶν εὐωδεστάτων ἀναπεμπο- 

“ δὲ “ ἴ 5 μ ᾿ ἀ δέ Ν μένῃ, οὐδὲ οἵαν μυρέψης ἐργάσαιτο' ξένη δέ τις καὶ 

ἡ λεγόμενον Ῥ 11---12 σπόγγον εἰ σίδηρον [οΥΐα556 {γα ηΒΡοπη πα 
12 ἑαυτοὺς τὸν] αὐτὸν Β 13 προσεκύνησαν Β 14 γε οὔ. ν 

16 καὶ ἱερέας Β 17 λεὸν Β λαὸν ΑἹ 25 μάλιστα ν 

20 ἐπίσης Β 332 ἀναπεμπομένους Β 34. οἵαν] ἣ ἂν ὃ 
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Ὁ Ν 5᾽ Ὁ τῶν “ ἴω 3 ὃ δό Ἁ 

ὑπερφυὴς ἐξ αὐτῆς παριστᾶσα τῶν αναδιδόντων τὴν 

δύναμιν. 
“ 7 ΄ μ᾽ 

4 Ἐνταῦθα ἡ λελεγμένη μοι σύνοδος ἁλίζεται, τὸν 
ὔ Δέ 93 ν᾽ ΄“"' 7 Ῥ ’, ὃ τόπον Λέοντος ἀρχιερέως τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης δι- 

Ψ» ᾽ 

ἐπόντων, ὡς εἴρηται, ἸΪασκασίνου καὶ Λουκενσίου ἐπι- 5 
»)» [οι 7 

σκόπων καὶ Βονιφατίου πρεσβυτέρου, τῆς Κωνσταντίνου 
Ψ, ῇ “ τὸ 

μὲν προεδρεύοντος ᾿Ανατολίου, Διοσκόρου δὲ τῆς ᾿Αλε- 
΄ 2 “ ,ὔ ᾽ , Ν 

ξανδρέων ἐπισκοποῦντος, Μαξίμου τε ᾿Αντιοχείας, καὶ 
“Ὁ " μ . 3 

᾿Ιουβεναλίου ἹἹεροσολύμων' οἷς παρῆσαν οἵ τε ἀμφ 
“- Ν “ “ “ 

αὐτοὺς ἱερεῖς καὶ οἱ τὰ κορυφαῖα τῆς ὑπερφυοῦς γερου- το 
ἃ ς “ σίας ἔχοντες. Πρὸς οὺς οἱ τὸν τόπον πληροῦντες Λέοντος 

ΕΝ Ἧ - ῇ “ Υ ’ 

ἔφασκον μὴ δεῖν Διόσκορον συγκάθεδρον σφίσι γενέσθαι: 
“ “Ὁ Ν »“ ,Ν ’ 

τοῦτο γὰρ αὐτοῖς ἐπιτετράφθαι παρὰ τοῦ σφῶν ἐπισκόπου 
“-“ ᾿ “ 

Λέοντος, καὶ εἰ τοῦτο μὴ φυλάξουσιν, αὐτοὺς τῆς ἐκκλη- 
, ᾽ , “- 

σίας ἀπαλλάττεσθαι. Καὶ πυθομένης τῆς γερουσίας τί τ5 
ΕΝ »Ἤ ἣν } ’ “ , - ΄ 

ἄρα εἴη τὰ ἐπαγόμενα τῷ Διοσκόρῳ, διεξῆλθον λόγον 
ΦΟΡΕΙ͂Ν - “ “ 

ὀφείλειν αὐτὸν ὑποσχεῖν τῆς οἰκείας κρίσεως, κριτοῦ 
, Ν᾿ Χ ΤΟΥ 9 ᾿ ᾽ , 

πρόσωπον παρὰ τὸ εἰκὸς ἀνειληφότα. ὯΩν εἰρημένων, 
9 Ἁ ᾿ Ι͂ [] , 3 ἊΝ Ν ΓΑ 

ἐπειδὴ Διόσκορος ψήφῳ τῆς συγκλήτου ἀνὰ τὸν μέσον 
- - δέν 5). ἢ ἈΝ 2 Ψ ε καθῆστο χῶρον, Εὐσέβιος ἐξήτει τὰς ἐπιδεδομένας παρ᾽ 50 

αὐτοῦ τῇ βασιλείᾳ δεήσεις ἀναγνωσθῆναι, φήσας ἐπὶ ῃ ἦ ἥγσιεος Ύ ναι, φησᾶς 
“ 3 ’ὔ Ἁ 

λέξεως ταῦτα' “ Ἤδίκημαι παρὰ Διοσκόρου, ἠδίκηται ἡ 
7 Ν ς 7 Ψ 

πίστις, ἐφονεύθη Φλαβιανὸς ὁ ἐπίσκοπος, ἅμα ἐμοὶ 
4 7 » “ Ψ 

ἀδίκως ] καθηρέθη παρ᾽ αὐτοῦ: κελεύσατε τὰς δεήσεις 287 
9 “ Ἵ ἣ μου ἀναγνωσθῆναι. “Οπερ ἐπειδὴ διελαλήθη, ἡ δέησις 15 

᾿ 

ἀναγνώσεως ἔτυχε, ταυτὶ φθεγγομένη τὰ ῥήματα' 
οἷ Ψ “ 7 

“Παρὰ Εὐσεβίου τοῦ ἐλαχίστου ἐπισκόπου Δορυλαίου, 
Ἁ , ς ἴω “ 

ποιουμένου τὸν λόγον ὑπέρ τε ἑαυτοῦ καὶ τῆς ὀρθοδόξου 
“-“ «ς 7 “ “ 

πίστεως, καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐν ὁσίοις Φλαβιανοῦ τοῦ γενομένου 
ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 30 

Ν [4] ς Ὰ ΄ 4 “ « 

Σκοπὸς τῷ ὑμετέρῳ κράτει ἁπάντων μὲν τῶν ὑπη- 
7 “ “ » “ »“ “ 

κόων προνοεῖν καὶ χεῖρα ὀρέγειν πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις, 

Ι παραστᾶσαν 9 οἵγε ΒΑῚΪ 14 φυλάξωσιν ΤΙ ν 

17 οἰκείας] ἰδίας Αοἰ. 23 ὁ οπι. Αοί. 24 καθῃρέθη ἀδίκως Δοί. 

27 ΕΧ Αοεῖβ ΠΟΥ ΡΕ] ΟΠ ΤΩ ΒῸΡΡ].ν : Τοῖς φιλοχρίστοις τε καὶ εὐλαβεστάτοις 
καὶ εὐσεβεστάτοις βασιλεῦσιν ἡμῶν Φλαβίοις Οὐαλεντινιανῴῷ καὶ Μαρκιανῷ 

τοῖς ἀεὶ Αὐγούστοις παρὰ] περὶ Β τοῦ οτὰ. Ρ 28 ὑπότε Β 

20 ὑπὸ τοῦ Β 30 τῆς ροβί ἐπισκόπου Δα4. ῬΑῚν 
22 ἅπασι Αοί. 
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μάλιστα δὲ τοῖς «εἰς» ἱερωσύνην τελοῦσι. Καὶ ἐν τούτῳ 
Ἁ ἈΝ “-“ 7 ᾽ φ Ἕ ͵ὔ ποινὴν 

γὰρ τὸ θεῖον θεραπεύεται, παρ᾽ οὗ τὸ βασιλεύειν ὑμῖν 
- - ε Ἷ δ Ἁ καὶ κρατεῖν τῶν ὑφ᾽ ἥλιον δεδώρηται. ᾿Επεὶ οὖν πολλὰ 

Ν . Ἁ “ ᾽ ΄ Φ ᾿] Ἅ ' 

καὶ δεινὰ παρὰ πᾶσαν ἀκολουθίαν ἡ εἰς Χριστὸν πίστις 
καὶ ἡμεῖς πεπόνθαμεν παρὰ Διοσκόρου τοῦ εὐλαβεστάτου 
᾿] , »“ ᾽ ΄ , ’ 

ἐπισκόπου τῆς ᾿Αλεξανδρέων μεγαλοπόλεως, πρόσιμεν 
“-“ ς , » ,ὔ [ο] 3 “ “ 

τῇ ὑμετέρᾳ εὐσεβείᾳ τῶν δικαίων ἀξιοῦντες τυχεῖν. 
»-“ ’ “ "ἡ 

Τὰ δὲ τοῦ πράγματος ἐν τούτοις" ἐπὶ τῆς ἔναγχος γενο- 
“ «Δ ’ μένης συνόδου ἐν τῇ ᾿ φεσίων μητροπόλει---ἣν ὄφελόν γε 

ΑΝ [ω “-“ 
ἦν μὴ γενέσθαι, ἵνα μὴ κακῶν καὶ ταραχῆς τὴν οἰκου- 

“ ᾽ , ς Ν , 7 ᾽ ἣ , μένην ἐμπλήσῃ---ὁ χρηστὸς Διόσκορος παρ᾽ οὐδὲν θέμενος 
Ν “ ΄ ͵ Χ .. “ “ ς , 

τὸν τοῦ δικαίου λόγον καὶ τὸν τοῦ θεοῦ φόβον, ὁμόδοξος 
Ἃ “ “ “ ὧν καὶ ὁμόφρων ἘΕὐτυχοῦς τοῦ ματαιόφρονος καὶ αἱρετικοῦ, 
λανθάνων δὲ τοὺς πολλούς, ὡς ὕστερον ἑαυτὸν ἐφανέ- 
ρωσεν, εὑρὼν καιρὸν τὴν γεγενημένην παρ᾽ ἐμοῦ κατὰ 

»“ “ , “ Ε] 

Εὐτυχοῦς τοῦ ὁμοδόξου αὐτοῦ κατηγορίαν καὶ τὴν ἐπ 
[4] -“ “ “ “ ἰς ΄ 

αὐτῷ ἐξενεχθεῖσαν ψῆφον παρὰ τοῦ τῆς ὁσίας λήξεως 
“ “ ΄ “- 2 

Φλαβιανοῦ τοῦ ἐπισκόπου, πλῆθος ἀτάκτων ὄχλων συνα- 
-“" , 

γωγῶὼν καὶ δυναστείαν ἑαυτῷ διὰ χρημάτων πορισάμενος, 
Ἁ ᾽ “" 7] »“» 5 7 4 Φ ΡῚ 

τὴν εὐσεβῆ θρησκείαν τῶν ὀρθοδόξων τὸ γε ἧκον εἰς 
Ε] ᾿ 7 ἃ ἃ 7 , “Ὁ “Ὁ αὐτὸν ἐλυμήνατο, καὶ τὴν κακοδοξίαν Εὐτυχοῦς τοῦ 

ξ΄“ ᾿ “ 

μονάζοντος, ἥτις ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς παρὰ τῶν ἁγίων 
, » ῇ ᾿ , 2 ἃ ΩΝ 3 Ν πατέρων ἀπεκηρύχθη, ἐβεβαίωσεν. ᾿᾽᾿Ἐὰπεὶ οὖν οὐ μικρὰ 

τὰ τετολμημένα αὐτῷ κατά τε τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως 
Ἀ ᾿] ς ω , ᾿ ͵ “ ς Ξ 

καὶ καθ᾽ ἡμῶν, δεόμεθα καὶ προσπίπτομεν τῷ ὑμετέρῳ 
7 Χ Ν ΄. ’ 

κράτει θεσπίσαι τὸν αὐτὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον 
, » , “ 3 ,,1 [οὶ ᾽ “ . Διόσκορον ἀπολογήσασθαι τοῖς παρ᾽ ἡμῶν αὐτῷ ἐπαγο- 

7 Ἁ “ 3 3 ἴον Ἷ] . ᾿ μένοις" δηλαδὴ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ καθ᾽ ἡμῶν πεπραγμένων 
ὑπομνημάτων ἀναγινωσκομένων ἐπὶ τῆς ἁγίας συνόδου, 
δι ὧν δυνάμεθα ἀποδεῖξαι «αὐτὸν; καὶ ἀλλότριον ὄντα 

» ᾽ , ,ὔ ἃ “ ᾽ ΄ 

τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, καὶ αἵρεσιν ἀσεβείας πεπληρω- 
μένην κρατύναντα, καὶ ἀδίκως ἡμᾶς καθελόντα καὶ τὰ 

Ι εἰς ΒΕΡΡΙΕνίτηι5 εχ 68, 17 εἰ Αοἴ.: τῶν εἰς ἱερ. τελούντων 2 γὰρ 
Ομ. Αοί. θεραπεύοντες Δοί., θεραπεύετε Δ αἱ. 3 ὑφηλίων Β ὑφ᾽ ἡλίῳ 
Αοὶ. δἃδεινὰ καὶ πολλὰ Β 4 καὶ παρὰ Αεί. 6 μεγαλουπόλεως Β 
14 λανθάνειν Β 17 παρὰ] περὶ Β λήξεως] μνήμης Δεῖ. 

20 τήν τε Δεῖ. 26 αὐτὸν οτη. Αοί. 27 τῶν... ἐπαγομένων Β 30 αὐτὸν 

ΒῸΡΡΙΘν τηι5 οχ 69, 11 εἰ Αοί. 32 ΡὈΥΠ|5 καὶ οπχ. Ρ 

γ' 
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Ἂ Ἂ“Ἤ 

δεινὰ ἡμᾶς κατειργασμένον' θείων καὶ προσκυνουμένων 
" - ΄-΄“-Ζ -“ 

ὑμῶν μανδάτων καταπεμπομένων τῇ ἁγίᾳ καὶ οἰκουμενικῇ 
νόδῳ τῶν θεοφιλεστά ξ ᾿ ἐφ᾽ ᾧ ἡμῶ συνόδς ὑλεστάτων ἐπισκόπων, ἐφ᾽ ᾧ τε ἡμῶν 
Ἀ “ ὴ “ »“ 

καὶ τοῦ προειρημένου Διοσκόρου διακοῦσαι, καὶ ἀνενεγκεῖν 
ἊΜ “ ιφ , , ΄ 

εἰς ἕ γνῶσιν τῆς ὑμετέρας εὐσεβείας πάντα τὰ πραττό- 288 
Ν Ν “Ὁ “Ὁ [.] 

μενα πρὸς τὸ παριστάμενον τῇ ἀθανάτῳ ὑμῶν κορυφῇ. 6 
Καὶ τούτου τυχόντες ἀδιαλείπτους εὐχὰς ἀναπέμψομεν 

ὑπὲρ τοῦ αἰωνίου ὑμῶν κράτους, θειότατοι βασιλεῖς." 

Μετὰ ταῦτα ἐκ κοινῆς δεήσεως Διοσκόρου τε καὶ 
, ἊΝ “ ῇ, 7 σὰ Εὐσεβίου τὰ ἐν τῷ δευτέρῳ συνεδρίῳ πεπραγμένα τῶν το 

3 ΄ Ν [ 3 , κ Ἀ 

ἐν ᾿Ἑφέσῳ διὰ τῆς ἀναγνώσεως ἐδημοσιεύετο' ὧν τὴν 
, Ἅ. [4] Ν 3 , Ἂ 

λεπτομέρειαν διὰ πολλῶν μὲν ἀνειλημμένην, ἐμπερίιε- 
Ἐ δὲ - 2 δό 7 ς Ἃ Ν χομένην δὲ τοῖς ἐν Καλχηδόνι κεκινημένοις, ὡς ἂν μὴ 

“ ῇ “ “ 

ἀδολεσχεῖν δόξω τοῖς πρὸς τὸ πέρας τῶν πραγμάτων 
5 ΄, Ὁ 7 “ , “ ς , 

ἐπευγομένοις, ὑπέταξα τῷ παρόντι τῆς ἱστορίας βιβλίῳ, τ5 
Υὃ ὃ ἈΝ Ὁ , ἴω δέ Ἅὦ Ν 

ἄδειαν δοὺς τοῖς πάντα λεπτῶς εἰδέναι βουλομένοις καὶ 
΄ “ 

τούτοις ἐντυχεῖν καὶ τὴν πάντων ἀκρίβειαν ἀναμάξασθαι. 
᾿ ᾿Επιτρέχων δὲ τὰ καιριώτερα, φημὶ ὡς ἐφωράθη Διό- 

Ν , ΄ 
σκορος μὴ δεξάμενος τὴν Λέοντος ἐπιστολὴν ἐπισκόπου 
τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, καὶ πρός γε τὴν καθαίρεσιν 5:0 

Φλαβιανοῦ τῆς νέας Ῥώμης ἐπισκόπου ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ῆ μη ἡμέρᾳ μιᾷ 
“ ΄ οὶ 

ποιησάμενος, ἐν ἀγράφῳ τε χάρτῃ παρασκευάσας τοὺς 

ἁλισθέντας ἐπισκόπους ὑποσημήνασθαι, καὶ τὴν καθαί- 
“ Ἂν “ 

ρεσιν Φλαβιανοῦ περιέχοντι. ἌἜφ᾽ οἷς οἱ ἀπὸ τῆς 
συγκλήτου βουλῆς ἐψηφίσαντο τάδε" 28 

“ [ο] ’ 

(σης. νὶ 936 “Περὶ μὲν τῆς ὀρθοδόξου καὶ καθολικῆς πίστεως 
, , οὶ , 

τελεώτερον συνόδου γινομένης τῇ ὑστεραίᾳ ἀκριβεστέραν 
ἴω Ν ς 

ἐξέτασιν γενέσθαι συνορῶμεν. ᾿Επειδὴ δὲ Φλαβιανὸς ὁ 
“- ᾽ “ “ Ν 3 , ς » ᾿ 

τῆς εὐσεβοῦς μνήμης καὶ Ἐὐσέβιος ὁ εὐλαβέστατος 

ἐπίσκοπος, ἐκ τῆς τῶν πεπραγμένων καὶ διαγνωσθέντων 39 

ἐρεύνης καὶ αὐτῆς τῆς φωνῆς τῶν γενομένων ἐξάρχων τῆς 
, Ψ, » 5 4 ΧΝ 7 ᾽ ἢ, 

τότε συνόδου φησάντων ἐσφάλθαι καὶ μάτην αὐτοὺς 

1 κατεργασάμενον Αεοί. 2 ἡμῶν [Β ν 3 ἡμῶν] τὰ ἡμῶν ν 

4 τοῦ] τὰ Β ν, οπ,. 1, προειρημένα Διοσκόρῳ δοκοῦσαι Β Ιο τῷ ἐν 

᾿Εφέσῳ (τ. 18 κυριώτερα Ῥ 21 ἡμετέρα Β 23 καὶ] ὡς ΤΡΑΙ͂ ν 
26 πίστεως αηίε καὶ ἰγΔΉ5Ροη. Αοί. 27 τελεωτέραασ ν γενομένης Αοί. 

28 γενέσθαι] συγγενέσθαι ῬΒΑ! δεῖν γενέσθαι 72, 22 εἰ Αοί. ὁρῶμεν 

συγγενέσθαι Β 20 εὐλαβοῦς Αεἰ. 21 φωνῆς τινων τῶν ἐξάρχων γενο- 
μένων Αοιἰ. γινομένων ΑἹ 22 φησάντων] ὁμολογησάντων Αοἰ. 
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;ὔ ᾽ ἈΝ ᾿Ὶ Ἁ 7 ’ 7 καθηρηκέναι, οὐδὲν περὶ τὴν πίστιν σφαλέντες δείκνυνται 
ἀδίκως καθαιρεθέντες, φαίνεται ἡμῖν κατὰ τὸ θεῷ ἀρέσκον 
δίκαιον εἶναι, εἰ παρασταίη τῷ θειοτάτῳ καὶ εὐσεβεστάτῳ 

- ,ὔ - - 

ἡμῶν δεσπότῃ, τῷ αὐτῷ ἐπιτιμίῳ Διόσκορον τὸν εὐλα- 

βέστατον ἐπίσκοπον ᾿Αλεξανδρείας, καὶ ᾿Ιουβενάλιον τὸν 

εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον “ἱἱεροσολύμων, καὶ Θαλάσσιον 
Ἁ ᾽ 7 ᾿] 7 ,ὔ 7] τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας, 

Ἀ ᾿ , ἈΝ » ,ὔ ᾿Ὶ 7 ᾿] ͵7ὔ Ν 

καὶ Εὐσέβιον τον εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἀρμενίας, καὶ 
’ὔ’ » Ἀ 

Εὐστάθιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Βηρυτοῦ, καὶ 
» , ᾿] 

Βασίλειον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Σελευκείας ᾿Ισαυ- 
᾽ὔ ’ὔ -» Ἷ 

ρίας, τοὺς ἐξουσίαν ἐσχηκότας καὶ ἐξάρχοντας τῆς τότε 
7ὔ ΓΩῚ Ἁ » [ὦ - , Ἀ 

συνόδου, ὑποπεσεῖν παρὰ τῆς ἱερᾶς συνόδου κατὰ τοὺς 
’ὔ - -“" 

κανόνας τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος ἀλλοτρίους γινο- 

μένους, πάντων τῶν παρακολουθησάντων τῇ θείᾳ κορυφῇ 

γνωριζομένων. 
Εἶτα λιβέλλων ἐς ἑτέραν ἐπιδεδομένων κατὰ Διοσκόρου 

ἐγκλημάτων τε χάριν καὶ χρημάτων, ὡς δίς τε καὶ τρὶς 
Ἀ ς ’ » ς 7 ᾿Ὶ Ἀ Ἷ Φ 

κληθεὶς ὁ Διόσκορος οὐχ ὑπήντησεν ἐπὶ προφάσεσιν αἷς 
Ἀ ’ὔ -“ »-»“ -“ εἴρηκεν, οἱ τὸν τόπον πληροῦντες Λέοντος τοῦ τῆς πρεσβυ- 

7] ε ,ὔ 5» ,ὔ 5 ἈΝ ͵ ᾿Ὶ 7 »“, 

τέρας Ῥώμης ἐπισκόπου ἐπὶ λέξεως ἀπεφήναντο ταῦτα" 
“" ᾿Ἶ -“ 

“ Δῆλα γεγένηται τὰ τετολμημένα Διοσκόρῳ τῷ γενο- 
͵ὔ - ᾽ 7, 7 ΡῚ ͵ Ν “- 

μένῳ τῆς Αλεξανδρέων μεγαλοπόλεως ἐπισκόπῳ κατὰ τῆς 
- ’, - -“" 

τῶν κανόνων τάξεως καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως, 

ἐκ τῶν ἤδη ἐξετασθέντων ἐν τῷ πρώτῳ συνεδρίῳ καὶ ἀπὸ 
“- 7 Ια - 7] 4 Ν Ν 

τῶν σήμερον πεπραγμένων. Οὗτος γάρ, ἵνα τὰ πολλὰ 

αλίπωμεν, Εὐτυχῆ τὸν ὁμόδοξον αὐτῷ θ θέ παρ μεν, Εὐτυχῆ μ ᾧῷ καθαιρεθέντα 
“᾿ Ἁ “- 85 ,ὔ “ , Ν 

κανονικῶς παρὰ τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, τοῦ ἐν ἁγίοις φαμὲν 
ΝῚ ξ -“ Ἀ Ρ] ᾿Α - ᾽ 7 

πατρὸς ἡμῶν καὶ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ, αὐθεντήσας 

ἀκανονίστως εἰς κοινωνίαν ἐδέξατο, πρὶν ἢ συνεδρεῦσαι 

ἐν τῇ ᾿Εφεσίων μετὰ τῶν θεοφιλῶν ἐπισκόπων. ᾿Αλλ᾽ 

ι οὐδὲ Β σφαλέντας Α-εί. 2 ἀδίκως δὲ 72, 28 καθηρημένοι, 
καταφαίνεται δὲ ἡμῖν Αοἰ. τὸ τῷ ν Δοί. εἴ 72, 28 4 τῶν αὐτῶν ἐπι- 

τιμίων Β 6 ἐπισκόπων Β 8 ᾿Αρμενίας] ᾿Αγκύρας Αεί. εἰ 87, 3, Τεοία 

9 Βηρυτῶν Β 11 εἰληφότας Αοῖ. 12 ὑποπεσεῖν παρὰ τῆς ἱερᾶς 

συνόδου οτὰ. Ῥ 13 γενομένους Ῥ γενησομένους Αοί. τ6 ἐπιδεδομέ- 

νην Β 21 τῶν γενομένων Β 22 μεγάλης ἐκκλησίας Δεῖ. 

24 ἔκ τε Δεῖ. 25 τῶν] τὴν Β 26 παραλείπωμεν ν παραλείψωμεν 

Αεῖ. κανονικῶς καθαιρεθέντα Δεῖ. 27 φαμὲν οτ. Αοί. 

28 καὶ ἐπισκόπου οτῃ. Αεοί. 29 ἢ οἵη. Αεί. 30 θεοφιλεστάτων Α-οἰ. 

(οηςο. νἱ 1ο45 
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Ν ῇ " » ’ὔ 

ἐκείνοις μὲν ὁ ἀποστολικὸς θρόνος συγγνώμην ἀπένειμεν 
΄“΄ “, ἂς 7] » 3 ἴω 

ἐπὶ τοῖς ἐκεῖθεν μὴ κατὰ γνώμην ὑπ᾽ αὐτῶν πεπραγ- 
ε “ ῇ Ἔ Ἔ μένοις" οἱ καὶ διετέλεσαν μέχρι τοῦ παρόντος ἑπόμενοι 

“ ͵7 7 [ω 

τῷ ἁγιωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ Λέοντι καὶ πάσῃ τῇ ἁγίᾳ 
“ ᾿ “ “ 

καὶ οἰκουμενικῇ συνόδῳ" οὗ δὴ χάριν καὶ ἐν τῇ αὐτοῦ 
7] » Ἁ ιἦ , δέ Οὗ δὲ Ά, 

κοινωνίᾳ αὐτοὺς ὁμοπίστους ἐδέξατο. ὗτος δὲ καὶ 
“ἢ ’ ᾽ , 

μέχρι τοῦ παρόντος διέμεινε σεμνυνόμενος ἐπ᾽ ἐκείνοις 
- " ἣ ἃ ἢ ὡς , Ν 7 

οἷς ἔδει στένειν καὶ εἰς γῆν κεκυφέναι. ἸἹἸ]ρὸς τούτοις 
Ἁ - 

δὲ οὐδὲ τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνωσθῆναι συνεχώρησε τοῦ 
, Ν “ ᾿ ΄-“ 

μακαρίου πάπα Λέοντος, τὴν γραφεῖσαν παρ᾽ αὐτοῦ 
Ν Ν » ς , Ἁ ͵ ͵ ἈΝ -“ 

πρὸς τὸν ἐν ἁγίοις τὴν μνήμην Φλαβιανόν, καὶ ταῦτα 
7 Ν Ρ] ΄-΄“ὦ2λ 7] ς Ν “ 

πολλάκις παρακληθεὶς ἀναγνωσθῆναι ταύτην ὑπὸ τῶν 
᾿ Ἰ Ἁ 

κεκομικότων, καὶ μεθ᾽ ὅρκων ποιήσασθαι τὴν ἀνάγνωσιν 
ς ΄ Ξ Ἁ » ΄ 7 Ν 

ὑποσχόμενος. ἫὋἪς μὴ ἀναγνωσθείσης, σκανδάλων καὶ 
7 Ν ες οἷ Ν 2 , ς 7 2 ᾽ 

βλάβης τὰς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἁγιωτάτας ἐπλήρωσεν 
Ι ᾽ὔ 3 Ω “ 7, 9 Ε] “ 
ἐκκλησίας. Αλλ ὅμως τοιούτων παρ αὑτοῦ τολμη- 

- Ν “ ῇ “ ᾽ὔ 

θέντων, ἐσκοποῦμεν περὶ τῆς προτέρας αὐτοῦ ἀνοσίας 
͵7 ᾽ Ν ᾽ ἈΝ 5 Ὁ ς ἈΝ Ἁ 

πράξεως φιλανθρωπίας τινὸς αὐτὸν ἀξιῶσαι ὡς καὶ τοὺς 
“. 

λοιποὺς θεοφιλεῖς ἐπισκόπους, καίτοι μηδὲ τὴν αὐθεντίαν 
- Ψν “ Ἷ ’ ᾽ 

αὐτῷ παραπλησίως τῆς κρίσεως ἐσχηκότας. ᾿Επειδὴ δὲ 
΄-“ , Ν Ψ, Ἵ 

τοῖς δευτέροις τὴν προτέραν παρανομίαν ὑπερηκόντισεν, 
Υ [4 “ Ἀ ΄-“ 

ἐτόλμησε δὲ καὶ ἀκοινωνησίαν ὑπαγορεῦσαι κατὰ τοῦ 
ς , , “ 

ἁγιωτάτου καὶ ὁσιωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς μεγάλης 
᾿ ͵] 

“Ῥώμης Λέοντος, πρὸς δὲ τούτοις καὶ λιβέλλων παρα- 
“-“ -“ ᾽ » -“ ͵7 “ ς , ἈΝ 

νομιῶν μεστῶν κατ᾽ αὐτοῦ προσενεχθέντων τῇ ἁγίᾳ καὶ 
2 4 Ν “ . Ν ᾿ ἈΝ Ν 

μεγάλῃ συνόδῳ, καὶ ἅπαξ καὶ δὶς καὶ τρὶς διὰ θεοφιλῶν 
»“"5 ς -“ 

ἐπισκόπων κανονικῶς κληθεὶς οὐχ ὑπήκουσεν, ὑπὸ τοῦ 
, Υ͂ 

οἰκείου συνειδότος δηλονότι κεντούμενος, καὶ τοὺς παρὰ 

2 ἐκεῖσε Αεῖ. 4 τῷτε Αοἰ. ἐπισκόπῳ Β τῇ ἁγιωτάτῃ καὶ 
οἰκουμενικῇ ἁγίᾳ συνόδῳ Αοί. 5 ἑαυτοῦ Αοί. 6 αὐτοὺς οτχ. Αεἰ. 
καὶ οτὴ. ΔΑεί. ἡ ἐνέμεινε Αεί. ἐφ᾽ οἷς Αοἰ. 1ο μακαριωτάτου Αεἰ. 

αὐτῶ Β 11 τῇ μνήμῃ Δεῖ. 12 ἀναγνῶναι Αεί. εἴ γ8, 9, φυιοά 

Ῥτδαβίαί ὑπὸ] ἀπὸ Αεοἰ. 13 ὅρκου ῬΡΒΑ! 14 σκανδάλου Αεἰ. 

15 τὰς ἀνὰ... ἐκκλησίας] αἱ ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἐπειράθησαν ἁγιώταται 

ἐκκλησίαι Αεί. 17 περὶ...πράξεως] ἐκ τῆς προτέρας πράξεως Αεοἰ, 

τ8 τινὸς οΥὴ. Αοί. ὧς] ὃς: 19 θεοφιλεστάτους Α-ί. 20 αὐτῶν Β 

παραπλησίως αὐτῶν Αεί. τῆς κρίσεως οτὰ. 1,84} ἐσχηκότες Α-εί. 

21 παρανομίαν] ἀνομίαν Β 22 καὶ οτη.1, 24 δὲ οἴῃ. Β 

λιβέλλους Β λιβέλλων πολλῶν Αοἰ, 26 θεοφιλεστάτων Αοί. 28 οἰκείου 

ἰδίου ΒΒ, οὔ. Αοί. 

ΙΟ 

15 

20 

25 
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ΙΟ 

20 

28 

30 

ΤΙ ΒΕ Ἢ 4 “7 

’ ’ » ͵ “ ’ 

συνόδων διαφόρων ἐνθέσμως καθαιρεθέντας παρανόμως 
“ - ΄ 

ἐδέξατο, αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ψῆφον ἐξήνεγκε διαφόρως 
Ἁ Ρ] ᾿ ΄ 7 “ ε ς ,, 

τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς πατήσας θεσμούς. “Ὅθεν ὁ ἁγιώ- 
, “ 

τατος καὶ μακαριώτατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης καὶ 
“ [ ’ ͵ » ς [οἱ Ἁ [.] ͵] 

πρεσβυτέρας Ῥώμης Λέων δι ἡμῶν καὶ τῆς παρούσης 
“" ᾿ 

Ι συνόδου, μετὰ τοῦ τρισμακαρίου καὶ πανευφήμου Ἱ]έτρου 
-“ , “ »“μ 

τοῦ ἀποστόλου, ὅς ἐστι πέτρα καὶ κρηπὶς τῆς καθολικῆς 
» ’, Ἁ “-“ 5 ’ ὔ 7 » ͵ 

ἐκκλησίας καὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως θεμέλιος, ἐγύμνωσεν 
ἴον “ ς »“" 

αὐτὸν τοῦ τε ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος καὶ πάσης ἱερατικῆς 
᾽ ; ᾿] Ι͂ »“ 6δ' 6 ’ὔ Ὁ Ἁ [4 

ἠλλοτρίωσεν ἐνεργείας. Τοιγαροῦν ἡ ἁγία αὕτη καὶ μεγάλη 
, -“ , Ἂ 

σύνοδος τὰ δόξαντα τοῖς κανόσιν ἐπὶ τῷ μνημονευθέντι 
Διοσκόρῳ ψηφίσεται." 

« 7 Τούτων παρὰ τῆς συνόδου κυρωθέντων καί τινων ἑτέρων 
, 

πεπραγμένων, οἱ μὲν ἅμα Διοσκόρῳ καθαιρεθέντες παρα- 
΄ “ ᾿ς Ν ,’ “ ΄ . Ξ κλήσει τῆς συνόδου καὶ νεύμασι τῆς βασιλείας ἀνακλήσεως 

ω , 

ἔτυχον. ᾿Ἑτέρων δὲ τοῖς πεπραγμένοις ἐπεισενεχθέντων, 
“ » 7 “ }] -“" ΞΕ »“ 

ὅρος ἐξεφωνήθη λέγων αὐτοῖς ὀνόμασι ταῦτα" 
« Ὅ 7] ς - ἃ ἈἉ ἐν -- . ΄“ὝνἭ 

κύριος ἡμῶν καὶ σωτὴρ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς τῆς 
“ Ἁ “ - θ “ “ » ᾿ «Ἐὶ 7 

πίστεως τὴν γνῶσιν τοῖς μαθηταῖς βεβαιῶν ἔφη" “Εἰρήνην 
Ἁ ᾽ Ἁ ὔ εἰίέ͵ «- » 7 Ἁ 5 Ἁ » ’ «ς ἂἥ ἊΝ 

τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν ἀφίημι ὑμῖν, ὥστε 
οἾ , -“ -“ , “-“ 

μηδένα πρὸς τὸν πλησίον διαφωνεῖν ἐν τοῖς δόγμασι τῆς 
» Ν “ 

εὐσεβείας, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἴσης τὸ τῆς ἀληθείας ἐπιδείκνυσθαι 
Ἷ 3) 

κήρυγμα. 
“ Υ͂ “ 

Καὶ μετὰ ταῦτα ἀναγνωσθέντος τοῦ ἐν Νικαίᾳ ἁγίου 
ῇ, “Ὁ Ν 

συμβόλου, καὶ πρός γε τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ἁγίων 
πατέρων, ἐπήγαγον" 

ΝΊςΕρΡἢ. χν 
5,6 

(οησ. νἱὶϊ 
1οϑ 

710}. χὶν 27 

“Ἤρκει μὲν οὖν εἰς ἐντελῆ τῆς εὐσεβείας ἐπίγνωσιν τε (σους. νἱϊ ττο 
καὶ βεβαίωσιν τὸ σοφὸν καὶ σωτήριον τοῦτο τῆς θείας 
χάριτος σύμβολον' περί τε γὰρ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ 
καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκδιδάσκει τὸ τέλειον, καὶ τοῦ 
Κυρίου τὴν ἐνανθρώπησιν τοῖς πιστῶς δεχομένοις παρ- 

1 ἐνθέσμους Β 5. παρούσης ἁγιωτάτης Αοί. 6 τρισμακαρίστου 

Β τρισμακαριωτάτου Αεί. ἀποστόλου Πέτρου, τοῦ οτη., ΒΑ 

8 ὁ θεμέλιος Αεοί. 9 αὐτὸν...ἐνεργείας] αὐτὸν τῆς τοῦ ἐπισκόπου καὶ 

πάσης ἱερ. ἠλλ. ἀξίας Αοἰ. Ιο ἁγιωτάτη Δεῖ. 12 ψηφίζεται ἸιὈτὶ ν 

ψηφίσηται 79, 4; Ἔτη. εχ Αοί. τι6 ἐπεσενεχθέντων 1, ἐπεισενενεχθέντων 

Α ἐπισυνενεχθέντων Ῥ 20 δίδωμι] ἀφίημι Αςί. εἴ, τὴν ἐμὴν οπ., [0}.. 

ἀφίημι] δίδωμι Αεί. εἰ Τοἢ. ὡς Βν 22 ἐπίσης ἅπασι τὸ Αεί. 
29 παράτεΒ 



48 ΕΥΑΘΕΙΠ 

ἰίστησιν. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδή περ οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροὶ ἀθετεῖν 

ἐπιχειροῦσι τὸ κήρυγμα διὰ τῶν οἰκείων αἱρέσεων καὶ 
κενοφωνίας ἀπέτεκον, οἱ μὲν τὸ τῆς δι᾿ ἡμᾶς τοῦ Κυρίου 
οἰκονομίας μυστήριον παραφθείρειν τολμήσαντες καὶ τὴν 

2 Ν -“ , Ἁ ᾽ 7 ᾿ ᾿ 

θεοτόκος ἐπὶ τῆς παρθένου φωνὴν ἀπαρνούμενοι, οἱ δὲ - 
σύγχυσιν καὶ κρᾶσιν εἰσάγοντες καὶ μίαν εἶναι τὴν φύσιν 
τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος ἀνοήτως ἀναπλάττοντες, καὶ 

παθητὴν τοῦ μονογενοῦς τὴν θείαν φύσιν τῇ συγχύσει 

τερατευόμενοι' διὰ τοῦτο πᾶσαν αὐτοῖς ἀποκλεῖσαι κατὰ 
τῆς ἀληθείας μηχανὴν βουλομένη, ἡ παροῦσα νῦν αὕτη 

ἁγία καὶ μεγάλη καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος τὸ τοῦ κηρύγ- 
ματος ἄνωθεν ἀσάλευτον ἐκδικοῦσα ὥρισε προηγουμένως 

τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων τὴν πίστιν 
μένειν ἀπαρεγχείρητον. Καὶ διὰ μὲν τοὺς τῷ πνεύματι 
τῷ ἁγίῳ μαχομένους, τὴν χρόνοις ὕστερον παρὰ τῶν ἐπὶ 
τῆς βασιλευούσης πόλεως ἑκατὸν πεντήκοντα συνελθόντων 

πατέρων περὶ τῆς τοῦ πνεύματος οὐσίας παραδοθεῖσαν 
διδασκαλίαν κυροῖ, ἣν ἐκεῖνοι πᾶσιν ἐγνώρισαν, οὐχ ὥς τι 
λεῖπον τοῖς προλαβοῦσιν ἐπεισάγοντες, ἀλλὰ τὴν περὶ τοῦ 

“-“ -“- Ἁ 

ἁγίου πνεύματος αὐτῶν ἔννοιαν κατὰ τῶν τὴν αὐτοῦ :ο 
»“ 7 »" 

δεσποτείαν ἀθετεῖν πειρωμένων γραφικαῖς μαρτυρίαις 291 
τρανώσαντες. Διὰ δὲ τοὺς τὸ τῆς οἰκονομίας παρα- 

φθείρειν τολμῶντας μυστήριον καὶ ψιλὸν ἄνθρωπον τὸν 
» κ ς 7 ͵ὔ ΄ ’, ᾽ »“ 

ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου τεχθέντα Μαρίας ἀναιδῶς ληρω- 

δοῦντας, τὰς τοῦ μακαρίου Κυρίλλου τοῦ τῆς ᾿Αλεξανδρέων 
ἐκκλησίας γενομένου ποιμένος συνοδικὰς ἐπιστολὰς πρός 

γε Νεστόριον καὶ πρὸς τοὺς τῆς ἀνατολῆς ἁρμοδίους οὔσας 
ἐδέξατο εἰς ἔλεγχον μὲν τῆς Νεστορίου φρενοβλαβείας, 
« ’ὔ Ἁ »“ ᾽ ᾽ “ ’ὔ “ , , 

ἑρμηνείαν δὲ τῶν ἐν εὐσεβεῖ ζήλῳ τοῦ σωτηρίου συμβόλου 

Ιο 

25 

΄ Ἁ ΝΜ Ν Ἁ }] Ἁ -“ “- 

ποθούντων τὴν ἔννοιαν" αἷς καὶ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ τῆς 30 

1 ἀληθείας ἀθετεῖν ἐπιχειροῦντες τὸ Αοΐ., εἰ Εναργτ. ΡΥΟΡΑΌΙΙ ΕΓ 
2 καὶ] οῃ. ΡΒΑΞ, τὰς Αεἰ. 4 τολμῶντες Δεῖ. 5 θεοτόκον Αεί. 

6 τὴν οπι. Αοί. [1 ΡΠ5 καὶ οτχ. Β ν Αοϊ. 12 ἐκδιδάσκουσα Αεὶ. 
13 καὶ ὀκτὼ ν 16 συνελθ. ἑκ. πεντ. ἁγίων πατέρων Αεῖ. 

17 παραδοθείσης Β 18 διδασκαλίας Β τοῖς πᾶσιν Α-εῖ. 20 ἔννοιαν 

ἔνια 11Ότ], οοτγ. (τ. οχ Δσί. τῶν οτῃ. Β 21 αὐθεντεῖν ΒΑ 

22 τὸ τῆς ἀεβῖηῖϊ ἔ, 207 ΑἹ τὸ οἴη. Β 23 τολμῶνταΞ] ἐπιχειροῦντας 
Αοὶ. εἶναι τὸν Αοί. 24. ἐκ] παρὰ Β παρθένου οτα. Δοί. 

λοιρωδοῦντας Β 27 Ύε] τε ν, οπι. Δοί. 29 ἐν οἴῃ. Δοῖ. 
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Ιο 

20 

30 
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,ὔ Ἀ ’ « ’ ,ὔ -" 

μεγίστης καὶ πρεσβυτέρας Ῥώμης προέδρου, τοῦ μακα- 
᾽; Ἀ «ς ᾽ ; ,ὔ 

ριωτάτου καὶ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Λέοντος, τὴν 
»"» Ἁ ἃ » 6 ’ » ’ὔ Ἁ 

γραφεῖσαν πρὸς τὸν ἐν ἁγίοις ἀρχιεπίσκοπον Φλαβιανὸν 
» »" » ᾽ »" Ἁ - » 

ἐπ᾿ ἀναιρέσει τῆς Εὐτυχοῦς κακονοίας, ἅτε δὴ τῇ τοῦ 
᾽ὔ . ὔ , ’ὔ 

μεγάλου Ἰ]έτρου ὁμολογίᾳ συμβαίνουσαν, κοινήν τινα 
΄ὕ ΄ ᾿ δὴ ͵ ψ΄ 

στήλην ὑπάρχουσαν κατὰ τῶν κακοδοξούντων, εἰκότως 
Ἁ ἃ - -» ͵ὕ 

συνήρμοσε πρὸς τὴν τῶν ὀρθῶν δογμάτων βεβαίωσιν. 
- ἈἉ » - »" 5 ’; - 

Τοῖς τε γὰρ εἰς υἱῶν δυάδα τὸ τῆς οἰκονομίας διασπᾶν 
- ͵7ὔ ’ὔ , Ἁ Ἁ 

ἐπιχειροῦσι μυστήριον παρατάττεται' καὶ τοὺς παθητὴν 
“- “- , »" Ἁ ’ -" - 

τοῦ μονογενοῦς λέγειν τολμῶντας τὴν θεότητα τοῦ τῶν 
[ “ » “- ’ Ἁ »" » Ἀ - 7 ’ὔ 

ἱερῶν ἀπωθεῖται συλλόγου" καὶ τοῖς ἐπὶ τῶν δύο φύσεων 
“ ᾿ δ “- “- ν᾿ ’ὔ » , 

τοῦ Χριστοῦ κρᾶσιν ἢ σύγχυσιν ἐπινοοῦσιν ἀνθίσταται" 
Ἁ ᾿ ’ ἡ « ,ὔ Ἁ , , Ἁ » 

καὶ τοὺς οὐρανίου ἢ ἑτέρας τινὸς οὐσίας τὴν ἐξ ἡμῶν 
» ᾽ - » ͵7ὕ Ἁ ’ὔ ᾽ 

ληφθεῖσαν αὐτῷ τοῦ δούλου μορφὴν παραπαίοντας ἐξ- 
͵ Ἁ ᾽ὔ Ἁ Ἁ -" [2 ’ ͵7ὕ 

ελαύνει: καὶ «τοὺς» δύο μὲν πρὸ τῆς ἑνώσεως φύσεις 
- ᾽ ͵7ὔ Ν Ἁ -΄ 

τοῦ Κυρίου μυθεύοντας, μίαν δὲ μετὰ τὴν ἕνωσιν ἀνα- 
«ς ’ , » ᾽ 

πλάττοντας ἀναθεματίζει. ᾿Επόμενοι τοίνυν τοῖς ἁγίοις 
’ὔ’ἢ Ὁ Ἁ Ἁ ς -»"» ΕΝ Ἁ 

πατράσιν, ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦμεν υἱὸν τὸν 

κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν, καὶ συμφώνως ἅπαντες 
» ’ὔ ,ὔ Ἁ » Ἁ » , Ἁ ͵,ὔ 

ἐκδιδάσκομεν τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον 
Ἁ » Ἁ » ᾿] θ ἤ θ Ἀ » θῶ Ἁ » θΘ 

τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι, θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον 
» -“ Ἁ » Ἁ ᾽ “- ω Ἀ ᾽’ὔ 

ἀληθῶς, τὸν αὐτὸν ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, 
« ͵7ὔ » Ἁ Ἁ ’ὔ Ἁ ς Υ 

ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα καὶ ὁμοούσιον 
[᾿ 

΄ -" Ἁ Ἁ Ἀ Ἁ » ’ Ἁ ᾽ὔ 

ἡμῖν τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατὰ πάντα 
-“ »" Ἁ « ’, ᾿ », » 

ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἁμαρτίας: πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ Ἠεῦτ. ἵν τ- 

πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ᾽ ἐσχάτων δὲ 

τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δι᾿ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν 

σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου κατὰ 

τὴν ἀνθρωπότητα: ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 

υἱὸν κύριον μονογενῆ ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπ- 

τως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον, οὐδαμοῦ τῆς 

Ι καὶ πρεσβυτέρας οτχι. Α-οῖ. 4 ἅτε δὴ Αοἰ. ἥντινα ἰὈπ ν 
τῇ] τὴν Ῥ 5 ὁμολογίαν Ῥ καὶ κοινήν Αοί. γ ὀρθῶν] 
ὀρθοδόξων ἈΑςῖ. το τῶ... συλλόγω Β 13 οὐράνιον 1.Β τινὸς 

ὑπάρχειν Αεί. 14 ἐξελαύνειν Β 15 τοὺς Α-ςῖ., οὔ. ᾿ἰὈτὶ ν τι6 μίαν 
δὲ μετὰ τὴν ἕνωσιν ἀναπλάττοντας οἴῃ. Ρ 18 ὁμολογεῖν Αοί. τ9 καὶ 

οὔ. Δοῖ. 20 τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ οτὰ. Α-εί. 24 τὸν 

αὐτὸν ἡμῖν Αςί. 28 καὶ] τῆς Αςϊὶ. 290 ᾿Ιησοῦν οἵχ. Αοἰ. 

30 καὶ κύριον Ῥ ἐκ δύο φύσεων Α-οϊ. 

Ε. 4 



ΝΊΠΘΕΡΗ. χν 7 

ΝΊΤΘΘΡΗ. χν 8 

Ζδοδδσῖαϑ 
11 2 Ἢ 

ΤλΡεγδῖ. χὶν 

Ξο ΕΝΑΘΕΙΙ 

-“" 7 “" 3 ,ὔ Ἂ Ν Φ 
τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνηρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωΐζο- 

Ἂ [ »“"3» 3 ῇ « , ᾽ εΥ 3 

μένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως, καὶ εἰς 

ἕν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης" οὐχ ὡς 
3 ὔ Υ͂ , Δ 7] 3 ᾽ [4 εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον, ἀλλ᾽ ἕνα 

καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν μονογενῆ, θεὸν Λόγον, κύριον Ἰησοῦν 
Χριστόν, καθάπερ ἄνωθεν οἱ προφῆται περὶ αὐτοῦ καὶ 
αὐτὸς ἡμᾶς ὁ Χριστὸς ἐξεπαίδευσε, καὶ τὸ τῶν πατέρων 

πὰς ΤΙ ΟἹ , Ψ Ψ ’ ἂς "» 

ἡμῖν παραδέδωκε σύμβολον. Τούτων τοίνυν μετὰ πάσης 
3 “: , 

ἀκριβείας τε καὶ ἐμμελείας παρ᾽ ἡμῶν διατυπωθέντων, 

ὥρισεν ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος ἑτέραν πίστιν 
Ν 9 ΄“ ’ὔ » 9 ΓΟ ͵7ὔ Δ , 

μηδενὶ ἐξεῖναι προφέρειν, εἴτ᾽ οὖν συγγράφειν, ἢ συντιθέναι, 
ΩΝ “ἅμ, Γ ὃ » « , ΤΠ Ἁ δὲ [Γ᾿] Δ 

ἢ φρονεῖν, ἢ διδάσκειν ἑτέρως. ] Τοὺς δὲ τολμῶντας ἢ 
συντιθέναι πίστιν ἑτέραν, ἤγουν προκομίζειν, ἢ διδάσκειν, 
Ἀ , Ψ ’ “ 54 "7 2 Ψ ἢ παραδιδόναι ἕτερον σύμβολον τοῖς ἐθέλουσιν ἐπιστρέ- 
φειν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐξ “Ἑλληνισμοῦ καὶ ἐξ 
5 “ ἴον Ἃ 3 ες ’ ιν “ ᾿ 

Ιουδαϊσμοῦ ἢ ἐξ ἑτέρας αἱρέσεως οἵας δή ποτε, τούτους 
᾽ Ν 3. ᾽ Ων ͵ ᾽ 7, 5, ἃ 

εἰ μὲν εἰεν ἐπίσκοποι ἢ κληρικοί, ἀλλοτρίους εἰναι τοὺς 

ἐπισκόπους τῆς ἐπισκοπῆς καὶ τοὺς κληρικοὺς τοῦ κλήρου, 
3 Ἷ Ψ Ἁ “. Ν 3 3 Ι )᾽ 

εἰ δὲ μονάζοντες ἢ λαϊκοὶ εἶεν, ἀναθεματίζεσθαι. 

Μετὰ τοίνυν τὸν ἀνεγνωσμένον ὅρον, καὶ βασιλεὺς 
Ν » Ν Ἁ , “Ὁ ἰς 

Μαρκιανὸὲς ἀνὰ τὴν Καλχηδοναίων τῇ συνόδῳ παρα- 
΄ , 3 ᾽ ᾿ 

γενόμενος δημηγορήσας τε αὖ ἐπανέζευξε. Καί τισι 
, ΄-“ 

συμβάσεσιν ᾿Ιουβενάλιός τε καὶ Μάξιμος τὰ περὶ τῶν 

κατ᾽ αὐτοὺς ἐπαρχιῶν διῴκησαν, καὶ Θεοδώρητος καὶ 
» » Ψ, Χ Ὁ Χ [4 ξ ᾽ 

Ιβας ἀνεκλήθησαν, καὶ ἕτερα κεκίνητο, ἅπερ, ὡς ἔφθην 
δ Ἀ “ » 

εἰπών, μετὰ ταύτην τὴν ἱστορίαν ἐγγέγραπται. ᾿Ἐδόκει 
-“ἽΝ ς ΄“"Δὅ΄ἔ σ- 

δὲ καὶ τὸν θρόνον τῆς νέας Ῥώμης ἐκ τῶν δευτερείων τῆς 
«ς Ψ “Ὁ ΄“Ἵ 

πρεσβυτέρας Ῥώμης τῶν ἄλλων τὰ πρεσβεῖα φέρειν. 
3 μ “ Ἁ “Ὁ -“ 

ὅ. Ἐπὶ τούτοις Διόσκορος μὲν τὴν τῶν Γαγγρηνῶν 
΄΄-ᾧ Υ ᾽ “ Ι ὔ Ν Ἀ 

τῶν Παφλαγόνων οἰκεῖν κατακρίνεται, Ἰ]ροτέριος δὲ τὴν 
Ν 4 [.] “ἅμ ΄»“» 

ἐπισκοπὴν ψήφῳ κοινῇ τῆς συνόδου τῆς ᾿Αλεξανδρέων 

2 καὶ οἵη. Α 3 ὡς οι. Αοί. 5 καὶ μονογενῆ Αεί. 

ἡ ὁ κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς Αοί. 8 τοῦτον Α πάσης πανταχόθεν 

Αοἰ. 9 Τε ΟΥἿἹῸΟ Υ 11 εἴτ᾽ οὖν] ἢ γοῦν Αοἰ. 12 ἑτέρους ΡΒ Αοι. 
15 καὶ] ἢ Δεῖ, αἰΐθγαμη ἐξ οἵη. ἃ ν τ6 ἐξ οἴη. ἃ ἢ γοῦν 

ἐξ αἱρέσεως οἱασδηποτοῦν, τούτους Α-οί. 19 ἀναθεματίζεσθαι αὐτούς Αεί. 

23 συμβάσιν Β τῶν] τὴν Β 25 ὧς] καὶ Β 26 εἰπειῶν Β 

μετ᾽ αὐτὴν Ζν 27 δευτερίων ΔΒ ν 20 τὴν τῶν] τὴν Τὃἑἁ ν τῆς Β 
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ΓΙΒΕΚ Π 4- 51 

“ « Ἁ εἶ “» κληροῦται. Ὃς ἐπειδὴ τὸν οἰκεῖον κατειλήφει θρόνον, 
μέγιστος καὶ ἀνύποιστος τάραχος τῷ δήμῳ ἀνέστη πρὸς 
διαφόρους κυμαινομένῳ γνώμας. Οἱ μὲν γὰρ Διόσκορον 

φ' Ν -“" , 
ἐπεζήτουν, οἷά περ εἰκὸς ἐν τοῖς τοιούτοις γίγνεσθαι, οἱ 

Ν ’ ͵ “ }} 7 ς ᾿ Ν 

δὲ Προτερίου μάλα γεννικῶς ἀντείχοντο, ὡς καὶ πολλὰ 
Ἀ ΑΥ, - ς - ᾽ 5 ΄ ς 

καὶ ἀνήκεστα προελθεῖν. ἹἹστορεῖ δ᾽ οὖν ἹΠρίσκος ὁ 
ῥήτωρ φθῆναι τηνικαῦτα τὴν ᾿Αλεξάνδρου τῆς Θηβαίων 

ἐπαρχίας ἰδεῖν τε τὸν δῆμον ὁμόσε κατὰ τῶν ἀρχόντων 
χωροῦντα, τῆς τε στρατιωτικῆς δυνάμεως τὴν στάσιν 

διακωλύειν βουλομένης, λίθων βολαῖς αὐτοὺς χρήσασθαι, 
΄ θ , Ν ἘΠ: ν ς Ν ᾿ 7 ἕ τρέψασθαί τε τούτους καὶ ἀνὰ τὸ ἱερὸν τὸ πάλαι Σαρά- 

πίδος ἀναδραμόντας ἐκπολιορκῆσαι, καὶ πυρὶ ζῶντας 
"“ “ ΄ 

παραδοῦναι. Ταῦτά τε τὸν βασιλέα μαθόντα δισχιλίους 
͵ νεολέκτους ἐκπέμψαι, καὶ οὕτω πνεύματος ἐπιτυχόντας 

“ “ “ [οῚ Ἷ 

οὐριοδρομῆσαι ὡς ἀνὰ τὴν | ἕκτην τῶν ἡμερῶν τῇ μεγάλῃ 
τῶν ᾿Αλεξανδρέων προσσχεῖν πόλει. Κἀντεῦθεν τῶν 
στρατιωτῶν παροινούντων ἔς τε τὰς γαμετὰς καὶ θυγα- 

“ 1 ΄Ὁ »“» , τέρας τῶν ᾿Αλεξανδρέων, τῶν προτέρων πολλῷ δεινότερα 
προελθεῖν. Ὑστερόν τε δεηθῆναι τὸν δῆμον τοῦ Φλώρου, 
τῶν στρατιωτικῶν ταγμάτων ἡγουμένου ὁμοῦ τε καὶ τὴν 

Ἁ 

πολιτικὴν διέποντος ἀρχήν, ἀνὰ τὴν ἱπποδρομίαν ἁλι- 
7 - δι. 7 

σθέντα, ὥστε καταπράξασθαι αὐτοῖς τὴν τοῦ σιτηρεσίου 
΄ ᾽ »“»ἍνἍ »“"» 

χορηγίαν, ἥνπερ παρ᾽ αὐτῶν ἀφήρητο, τά τε βαλανεῖα καὶ 
[ Ἄ “ 

τὴν θέαν καὶ ὅσα διὰ τὴν γενομένην παρ᾽ αὐτῶν ἀταξίαν 
» ᾿ Κ Ν 4“ Ν “ ᾽ ΄ - Ε] »- 

ἀπεκόπησαν. ΚΚααὶ οὕτω τὸν Φλῶρον, εἰσηγήσει τῇ αὐτοῦ, 
΄ “Ὁ 7 ς 7 “Ὁ Ν Ἁ δὰ 

φανέντα τῷ δήμῳ ὑποσχέσθαι ταῦτα, καὶ τὴν στάσιν 
᾿Ὶ »“ 

πρὸς βραχὺ διαλῦσαι. 
Ν οἿ δ 1Ε ᾿ 

᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τὰ κατὰ τὴν ἔρημον τὴν πρὸς τὰ ἱἹεροσό- 
“ Ν “ “ “ 

λυμα τὴν ἠρεμίαν εἶχεν. "Ἔνιοι γὰρ τῶν μοναχῶν τῶν 
᾽ Ν Ἁ 7 ὃ ς θέ ᾿ » , ζ ἀνὰ τὴν σύνοδον εὑρεθέντων καὶ τἀναντία ταύτης βουλη- 
θέ “ ᾿ Ἀ Π 7 ᾽ “ ᾿ ᾿ έντων φρονεῖν, πρὸς τὴν Παλαιστίνην ἀφικνοῦνται" καὶ 

»“ , Ν Ν , 

προδοσίαν τῆς πίστεως ὀδυρόμενοι τὸ μοναδικὸν ἔσπευδον 

ι Εἴη τηᾶΥρ. ΌΤΙ 2 διανέστη ΖΥ 3 κοιμαινομένω Α κοιμαινο- 

μένων Β 5 μάλα Προτερίου Β γενικῶς ΑΡΒ ν 6 γοῦν ΜΏΠΙΕΥ 

ἢ ἐς τὴν ᾽Αλ. ἐκ τῆς ΝΑ]. εἰ (τῆς τῶν) ΜΊΏΠΙΕΥ 8 ἀρχούντων Β 

9 χωρούντων 2 11 καὶ 46]. ΜύΠΕΥ 12 καὶ ἀναδραμόντας ΜΆΠ]ΘΥ 
14 οὕτω] τοῦν τ6 προσχεῖν ᾿ἰὈτ ν προσχεῖν...᾿ Ἀλεξανδρέων ἴῃ τηᾶῖρ. Ρ 

18 πολλὰ Β ν 23 ἣν ν 24 παρ᾽ ἀε]. ΜΏΙΙΕΥ 26 ταὐτῷ Βν 
τε αὐτῷ ΜΊΠ]ΠΕΥ 27 διαλύσασθαι Ῥ 30 ταύτῃ 2 

4--} 

ΕΗ ὶν τοὶ 
ὙΠΕορἤδη. 

ΙοΘ 
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52 ΕΝΑΘΕΙΙ 

ἮΝ οῚ 7 

ἀναρριπίσαι καὶ ἀνασοβῆσαι. Καὶ ἐπειδή περ Ιουβενάλιος 
Ν 2 ἴω 7 , ᾿ ῇ Ν “ 

τὸν οἰκεῖον κατειλήφει θρόνον, καὶ βιαζόμενος παρὰ τῶν 
“- ΄ 

ἀνασυρέντων τὰ οἰκεῖα ἀνασκευάσαι τε καὶ ἀναθεματίσαι 
, , ς 

κατὰ τὴν βασιλέως πόλιν ἀνέδραμεν, ἁλισθέντες οἱ τά- 
4 “Ὁ 3 ῇ, ΄ ς 2 7 ᾽ " 

ναντία τῆς ἐν ΚΚαλχηδόνι συνόδου, ὡς ἀνωτέρω εἰρήκαμεν, 5 
“ “ 9 

Τῆδορμαη, φρονοῦντες χειροτονοῦσιν ἀνὰ τὴν ἁγίαν ᾿Ανάστασιν 
“. , 

Οοης. νἱ 484 Θεοδόσιον, τὸν μάλιστα κυκήσαντα τὴν ἐν Καλχηδόνι 
εἴ 513 Ἄ 7, ο " 

σύνοδον, τὸν καὶ πρῶτον περὶ ταύτης αὐτοῖς ἀγγείλαν- 
᾿ τα.---ΠΠερὶ οὗ ὕστερον τὸ ἐν Παλαιστίνῃ μοναχικὸν πρὸς 294 

᾽ ,7ὔ ΄ὔ " ς ιν Ν “ 2 , Αλκίσωνα γράφον εἴρηκεν, ὡς καὶ παρὰ τοῦ οἰκείου το 
' ν “ 2 Ἂν 4 ἐπισκόπου ἐπὶ κακουργίαις ἁλοὺς τοῦ κατ᾽ αὐτὸν ἀπηλάθη 

Υ͂ Ἅ΄ ὧν Ν Ά, ΑΙ ν', ὃ , 

μοναστηρίου, καὶ ὅτι γε κατὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρου γενόμενος 
ἴω ῇ “ 

ἐπελάβετο τοῦ Διοσκόρου, καὶ πολλαῖς ὡς στασιώδης 
δ “ 5... 7 " "Α ᾿. κου, 

καταξανθεὶς πληγαῖς ἐπὶ καμήλου ἴσα κακούργοις ἀνὰ 
Ἁ ἰᾷ , Ν ἃ - 

τὴν πόλιν περιηνέχθη.---Πρὸς ὃν πολλαὶ τῶν ἐν ]αλαι- τ 
, " ω 

στίνῃ πόλεων ἀφικνούμεναι χειροτονεῖσθαι σφίσιν ἐπι- 
" , ,ὕ 3 ξΞ: ,ὕ Ν 7 

Ζαομαιίας σκόπους παρεσκεύαζον. ᾿ἂν οἷς καθειστήκει καὶ Ἰ]έτρος 
"4 μα 3 ἴω] , “" “ “Ὁ ““ 

Ρείτας [δεν ὁ ἐξ Ἰβηρίας, τοῦ καλουμένου Μαϊουμᾶ τοῦ πρὸς τῇ 
53 Ἰ 4 Ι͂ ἣ Μ “- ᾿Ὶ “. Γ 

αζαίων πόλει τοὺς οἴακας τῆς ἐπισκοπῆς πιστευθείς. 
: “ 3 ᾿ δὴ Μ, ( Ν " “- ᾽ 

Ζαςματῖας ᾿Απερ ἐπειδὴ Μαρκιανὸς ἔγνω, πρῶτα μὲν ἀχθῆναι παρ᾽ 20 
τ 5 Ν Ν , 

αὐτῷ κατὰ τὸ στρατόπεδον τὸν Θεοδόσιον κελεύει, ἐκ- 
΄ δ Ἂς 3 ἣν Ν ῇ ἴω 

πέμπει δὲ τὸν ᾿Ιουβενάλιον πρὸς διόρθωσιν τῶν γεγενη- 
“, τ 

μένων, ἀπελαθῆναι πάντας τοὺς ὑπὸ Θεοδοσίου χειρο- 
τονηθέντας ἐγκελευσάμενος. 

δὴ “ Ὰ 7 3 

Μετὰ γοῦν τὴν ἄφιξιν ᾿Ιουβεναλίου πολλὰ καὶ ἀνιαρὰ 28 
Ἷ “ ..7 “ 

γεγόνασιν, ἐκεῖθεν ἔνθεν προϊόντων ὅσαπερ θυμὸς αὐτοῖς 
" ἴω γ᾽ “ 

ὑπηγόρευσε' τοῦ βασκάνου καὶ θεομισοῦς δαίμονος οὕτως 
Χ ΄ }] ᾿ Ζ 

ἑνὸς γράμματος ἐναλλαγὴν κακούργως τεχνάσαντός τε καὶ 
7 ῇ [ 

παρερμηνεύσαντος, ὥστε τῆς θάτέρου τούτων ἐκφωνήσεως 
, ϑ ᾿ 2 “ Νι Ὁ Χ Ν᾿ 7 

πάντως εἰσαγούσης ἐνταῦθα τὸ ἕτερον, πολὺ τὸ διαλλάττον 30 

2 ἀνασυρόντων ΒΝ 8 περὶ] παρὰ Β το ᾿Αλκίσονα Α 

᾿Ακλίσωνα Ζ2ν, 44 1εἴξετις Ματοαὶ. Οοιη. ἃ. βιό γράφων Α 
παρὰ] περὶ Β ν 11 ἐπὶ οἵη. ἃ 13 ἀπελάβετον τοῦ] δὲ Α 

ἐπεβάλετο τῷ Διοσκόρῳ Δα]., Ἰαυάδηθ Νίςο.: καὶ ἐπὶ τῆς ᾿Αλεξάνδρου 

διάφορος Διοσκόρῳ κατέστη 15 πολλοὺς Β Παλαιστίναις ΖΚ 

τό ἀφικνούμενον Β ἐπισκόποις Α 23 ὑπὸ] ἀπὸ Β 26 ὁ 
θυμὸς δ᾿ αὐτῶ Β 27 ὑπηγόρευε Ζν 20 ὡς Β 30 ἐπα- 
γούσης ῬΒν 
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Ν “ ᾽ὔ ’ὔ, Ν » Χ Ν 5 7 » παρὰ τοῖς πλείοσι νομίζεσθαι, καὶ ἀντικρὺ τὰς ἐννοίας ἐκ 
Υ 7, 

διαμέτρου φέρεσθαι καὶ ἀλλήλων ἀναιρετικὰς καθεστάναι. 
- ,ὔ 

Ὅ τε γὰρ ἐν δύο φύσεσι τὸν Χριστὸν ὁμολογῶν ἐκ δύο ἄντι- 
κρυς λέγει, εἴπερ ἐν θεότητι καὶ ἀνθρωπότητι συνομολογῶν 
τὸν Χριστόν, ὁμολογῶν ἐκ θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος 

“- 7, ΄ 

συντεθεῖσθαι λέγει. Ο τε ἐκ δύο λέγων τὴν ἐν δύο πάντως 
ς 3 , 

ὁμολογίαν εἰσάγει, εἴπερ ἐκ θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος 
Ν Ν ͵ 5 , Ν 3 , ᾿ “ 

τὸν Χριστὸν λέγων, ἐν θεότητι καὶ ἀνθρωπότητι ὁμολογεῖ 
΄»-Ὀ , 

αὐτὸν καθεστάναι: οὔτε τῆς σαρκὸς εἰς θεότητα μετα- 
3 “ , 

βληθείσης, οὔτε αὖ τῆς θεότητος ἐς σάρκα χωρησάσης, 
) ἣν ς » Ὁ [- δ Ἂ 2 , - 
ἐξ ὧν ἡ ἄρρητος ἕνωσις, ὡς διὰ τῆς ἐκ δύο φωνῆς 
᾿ “- - “ Ν 2 , Ν Ν “ , 
ἐνταῦθα νοεῖσθαι προσφόρως τὴν ἐν δύο, καὶ διὰ τῆς ἐν 

, -“ Χ ᾽ ΄ 

δύο τὴν ἐκ δύο, καὶ θάτερον τοῦ ἑτέρου μὴ ἀπολιμπά- 

νεσθαι: ὅπου γε κατὰ τὸ περιούσιον οὐ μόνον τὸ ὅλον 
᾽ - 9 Ν Ν 5 “ δὶ ρα ,ὔ Ν 
ἐκ μερῶν, ἀλλὰ καὶ ἐν μέρεσι τὸ ὅλον γνωρίζεται. Καὶ 
Ὁ ο 3 7 3 ,ὔ ἴω ] 
ὅμως οὕτως ἀλλήλων ἀπεσχοινίσθαι ταῦτα νομίζουσιν 

ἔνθ " θεί ὶ ὶ τῆς τοῦ θεοῦ δόξης, ἢ καὶ τὸ ἄνθρωποι, συνηθείᾳ τινὶ περὶ τῆς τοῦ θεοῦ δόξης, ἢ καὶ τὸ 
Ὁ “ , ς ’ ᾿] , , 

οὕτω βούλεσθαι προειλημμένοι, ὡς πάσης ἰδέας θανάτου 
“Ὁ ἡ “ , 

περιφρονεῖν, ἢ πρὸς τὴν τοῦ ὄντος ἰέναι συγκατάθεσιν" ὅθεν 
3 “κι Ἂ 

τὰ λελεγμένα μοι γεγόνασι. Καὶ ταῦτα μὲν ἔσχεν οὕτως. 
ς Ν . Ν “ , ἣν 7 6 : 

0. ὙὝπὸ τούτοις δὴ τοῖς χρόνοις καὶ ὀμβρίων ὑδάτων 
σπάνις γέγονεν ἐν ταῖς Φρυγίαις Ταλατίαις τε αὖ καὶ 
Καππαδοκίαις καὶ Κιλικίαις, ὡς ἐνδείᾳ τῶν ἀναγκαίων 

δ,,.Ὁ ΄ “- ͵ Ἁ ᾽ ᾿ 

καὶ ὀλεθριωτέρας τροφῆς μεταλαμβάνειν τοὺς ἀνθρώπους" 
“ ᾿ Χ , » “ Ἄ “ 

ὅθεν καὶ λοιμὸς γέγονεν. ᾿Ενόσουν τε τῇ μεταβολῇ τῆς 
͵ ὙΡΙΝ ΄, , Ν , 5». ςε Ν 

διαίτης, καὶ οἰδαίνοντος σφίσι τοῦ σώματος δι’ ὑπερβολὴν 
“Ἤ “ Ν 

τῆς φλεγμονῆς τὰς ὄψεις ἀπέβαλλον, βηχός τε συγγινο- 
κ ᾽ “ 

μένης τριταῖοι τὸν βίον ἀπελίμπανον. Καὶ τοῦ μὲν 

λοιμοῦ τέως βοήθειαν ἐξευρεῖν οὐκ ἐνῆν, ἄκος δὲ τῆς 
“ “ ς »“ ς , ͵7ὔ 7] ΄ 

λιμοῦ τοῖς ὑπολειφθεῖσιν ἡ πάντων σώτειρα δέδωκε πρό- 
Ν Ν Ἃ “ νοία, κατὰ μὲν τὸ ἄγονον ἔτος τροφὴν ἐκ τοῦ ἀέρος ἐπι- 

»“" ᾽ 

βρέξασα ἴσα τοῖς ᾿Ισραηλίταις--- μάννα προσηγόρευται---, 

Ι ἐκδιαμέτρως Β 2 ἐν δύο φύσεσι ἴῃ ἐκ δύο φύσεων οοΥγ. ἃ 

5 ὁμολογῶν οὔ. ΝΊο., 46]. αὶ. " ἐπάγει ῬΒ ν 11 ὧς] 
καὶ Β 17 οἱ ἄνθρωποι Ῥ περὶ] παρὰ Β τοῦ οἵ. ν 

18 ὧς] καὶ Β 19 παραφρονεῖν Β 21 5᾽ ἴῃ τηδῦρ. δὴ] δὲν 
22 Ταῖς) τε Ζ2Υ 26 οἰδαίνοντες Β 27 ἀπέβαλον ἸΙΌΥΤΙ 

συγγενομένης Υ 20 τῆς] τοῦ Ζν 

ΝΊΟΘΡΗ. χν 
1ο 



Ξ4 ΕΝΑΘΒΙΙ 

ἀνὰ δὲ τὸ ἑξῆς ἔτος αὐτομάτως εὐδοκήσασα τοὺς καρ- 
ποὺς τελεσιουργηθῆναι. Ταῦτα καὶ τὴν ἸΠαλαιστινῶν 

χώραν ἐνεμήθη ἄλλας τε πολλὰς καὶ ἀναριθμήτους, τὴν 
γῆν τῶν παθῶν περινοστούντων. 

- υ “7 3: ὩΝ Ἁ 

Νίςερῃ. χν 1. Τούτων ἐν τοῖς ἑῴοις προϊόντων, ἀνὰ τὴν προτέραν 5 
1τ ς 

μον Ῥώμην ᾿Αέτιος δειλαίως ἐξ ἀνθρώπων μεθίσταται, Οὐα- 
Απιῖος ἐ 7, ἰς - ς 7, “ Ἁ Χ ] τι ΡΗΟΘῖν λεντινιανός τε ὁ τῶν ἑσπερίων μερῶν βασιλεὺς σὺν αὐτῷ 

, 7, -“ 

Ρίοοορ. τε Ἡράκλειος πρὸς τινων ᾿Αετίου δορυφόρων, ἐπιβουλῆς 
1.331 - “ Ἁ 2 δ 

Ὑμεορμμαιι, καττυθείσης κατ᾽ αὐτῶν παρὰ Μαξίμου τοῦ καὶ τὴν ἀρχὴν 
ΙΟ 

» 

ΝΗ Ἰεἷν 585 περιζωσαμένου, διότι εἰς τὴν Μαξίμου γαμετὴν Οὐαλεν- το 
εάγϑη. ἱ ὅοσ ν ἃ ' 

τινιανὸς ὕβρισε πρὸς βίας αὐτῇ συμφθαρείς. Οὗτος ο 
“ οΥ 

Μάξιμος τὴν Εὐδοξίαν τὴν Οὐαλεντινιανοῦ γαμετὴν συμ- 
, 2 , ᾽ 77 « ΄ Ὁ“ ἃ “ πάσῃ ἀνάγκῃ εἰσοικίζεται. Ἢ δέ γε ὕβριν καὶ πᾶσαν 

᾽ “-" 

ἀτοπίαν εἰκότως τὸ πρᾶγμα λογισαμένη, καὶ πάντα κύβον, 
Ά 

τὸ δὴ λεγόμενον, ῥίπτειν αἱρετισαμένη ὑπὲρ ὧν εἰς τε τὸν 15 
2 Ι͂ Ν 2 Ἁ 2 , 3 ᾿ 

γαμέτην ἐπεπόνθει καὶ εἰς τὴν ἐλευθερίαν ἐξύβριστο--- 
ὃ δ Χ Ἁ ἃ Ἰὃ ἐ Υ Ἄ 

εὐνὴ γὰρ γυνὴ | καὶ ἀδυσώπητος λύπης, σωφροσύνης 296 
᾽ ,7ὔ » Ὄ 

ἀντεχομένη, εἰ ταύτην ἀφαιρεθείη, καὶ μάλιστα παρ᾽ οὗ 
Χ “ μ᾿ » ὑπ , Ν ἐς 2 ΄ τὸν ἄνδρα ἔτυχεν ἀπολέσασα---, κατὰ τὴν Λιβύην ἐκπέμπει, 

καὶ δῶρα πλεῖστα παραυτίκα δοῦσα τό τε εὔελπι κἀν :ο 
- “ ῇ, ΄ - 

τοῖς ἑξῆς ὑποσχομένη, πείθει Τιζέριχον ἐπελθεῖν ἀδο- 
ς ’ κήτως τῇ Ῥωμαίων ἐπικρατείᾳ, πάντα οἱ προδώσειν 

ς , Ξε Ν , τ ὡξ “ ς ,ὔ ὑποσχομένη" οὗ δὴ γεγονότος, ἡ Ῥώμη ἁλίσκεται. 
«ς Ψ , ᾿΄ 

Ο δὲ Γιζέριχος οἷα βάρβαρος καὶ τὸν τρόπον ἀσταθής 
΄΄ Ν Χ 

τε καὶ παλίμβολος οὐδὲ ταύτῃ τὸ πιστὸν ἐφύλαξεν: ἀλλὰ :5 
Ἁ “4 7 ““ “" 7 Χ Ἀ 

τὴν πόλιν πυρπολήῆσας πάντα τε ληϊσάμενος, λαβὼν τὴν 
ν᾽ Ἂ Ν - , 

Εὐδοξίαν σὺν καὶ ταῖς δύο θυγατράσιν εἰς τοὐπίσω τὴν 
“ Ἂ, 

ἔλασιν ποιεῖται. Καὶ κατὰ τὴν Λιβύην ἀπιὼν ὥχετο. Καὶ 
᾿ Χ 7 “ 

τὴν μὲν πρεσβυτέραν τῶν Εἰὐδοξίας θυγατέρων Εὐδοκίαν 
Ῥείξους  Ονωρίχῳ συνάπτει τῷ οἰκείῳ παιδί, Πλακιδίαν δὲ τὴν 30 

ἷν ᾿ 
τος νεωτέραν ἅμα ἘΕὐδοξίᾳ τῇ μητρὶ σὺν θεραπείαις ὕστερον 

βασιλικαῖς ἐς Βυζάντιον ἐκπέμπει Μαρκιανὸν ἡμερού- 

μενος. ἊἜνῆγε γὰρ αὐτὸν ἐς ὀργὴν τό τε τὴν “Ρώμην 
ΕῚ “-“"ρ , Ν ͵ Ὁ“ ΄ 

ἐμπεπρῆσθαι, τό τε τὰς βασιλίδας οὕτω περιυβρίσθαι. 

Ἢ μὲν οὖν ἸΠλακιδία γάμοις ὁμιλεῖ κελεύσμασι Μαρκι- 38 

2 Παλαιστίνην Β 5 ζίῃ τηδῖσ. Α 6, το εἰ 12 Οὐαλεντιανὸς Ρ 

12 ΡὈτι5 τὴν οσὴ. Β 21 πείθειν Β ἐπανελθεῖν 18 ν 28 ποιεῖται 

οὐὐῴχετο] ποιῶν ᾧχετο Α, τεοίε ὃ 
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»-“ » ͵ὕ ’ » , ἃ » »ἅ. 

ανοῦ ᾿Ολυβρίῳ ταύτην ἐσοικισαμένῳ' ὃς ἐπίσημος τῆς 
»“"ἅ» « 

γερουσίας ἐτύγχανεν ὧν ἐκ τῆς Ῥώμης ἁλούσης ἀνὰ τὴν 
Κωνσταντινούπολιν ἀφικόμενος. 

Μετὰ δὲ αὖ Μάξιμον βασιλεύει Ρωμαίων Μαϊουρῖνος Ὑμεορμαη. 
ξ τῇ ΙΟ9, 112 

5 δεύτερον ἔτος" καὶ Μαϊουρίνου πρὸς 'Ῥεκιμέρου τοῦ Ῥω- 79Ἀ. 
, “ ὃ θέ 7 Ν ᾿ Ν ΕἘΗΘΟὶ μαίων στρατηγοῦ δολοφονηθέντος, κατέσχε τὴν ἀρχὴν ἘΗΟὶν 

»" ᾿ ’ »“» . 

ἼΛβιτος μῆνας ὀκτὼ ἵ δεύτερον ἔτος, καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον Ζαςμοιίας 

Σευῆρος ἔτεσι τρισίν. 
2907 8. Ἔτι δὲ βασιλεύοντος Ῥωμαίων Σευήρου, Μαρ- 

ἃ Ν “ ᾽ 4 Χ Χ ’ 

ιο κιανὸΣ τὴν βασιλείαν ἐναλλάττει πρὸς τὴν κρείττονα 

μεταχωρήσας λῆξιν, ἑπτὰ μὲν μόνοις ἔτεσι τὴν βασι- 
΄ ΄ - ΜΝ 8 Χ λείαν διακυβερνήσας, μνημεῖον δὲ ὄντως βασιλικὸν κατα- 

λελουιπὼς παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, βασιλεύει δὲ Λέων. 
Ὅπερ οἱ τῆς ᾿Αλεξανδρέων πυθόμενοι τὴν κατὰ Τ]ροτερίου ΝΊοορΙι, αν 

ΡΞ Ι 

ι5. μετὰ μείζονος θυμοῦ καὶ πλείστης θερμότητος ἀνενεοῦντο Ζαοδιατῖας 
- “ ΄ῪὋ“»" ῖνῚ: “- μῆνιν. Ἐϊέξαπτον γάρ τι χρῆμα πρὸς ὀργὴν ὁ δῆμος καὶ Οἵ. ϑοου. νἱὶ 

Ν ’ - 13 

τὰς τυχούσας ἀφορμὰς ὑπέκκαυμα τῶν θορύβων ἔχων" οὐχ 

ἥκιστα δὲ πάντων ὁ τῆς ᾿Αλεξάνδρου πλήθει τε πολλῷ 
κομῶν καὶ μάλιστα ἀφανεῖ τε καὶ συγκλύδῳ, καὶ παρα- 

’ , ἈΝ ς δ , ᾽ 7 ν 

209 λόγῳ θράσει τὰς ὁρμᾶς γαυρούμενος. ὍΟθεν ἀμέλει φασὶν 
- Ν 

ἐξὸν τῷ βουλομένῳ τὸ προστυχὸν καταρρήξαντι πρὸς 
δημοτικὴν στάσιν τὴν πόλιν ἐκβακχεύειν, ἄγειν τε καὶ 

φέρειν ὅπη καὶ καθ᾽ οὗ βούλεται' τὰ πολλὰ δὲ καὶ 
, , ν ς , . » Ἡ τ, παιγνιήμονα καθεστάναι, καθὼς Ἡρόδοτος περὶ ᾿Αμά- ιἱ 173 

΄ -“" Ν “ Χ ς ΞΝ 2 -“ 3 Ν 
298 σιδος ἱστορεῖ. Καὶ τοιαῦτα μὲν | ὁ δῆμος ἐκεῖνος" οὐ μὴν 

, Ν “ Ψ Ν , 

,6 τά γε ἄλλα οἵου ἄν τις καὶ κατεφρόνησεν. 
᾿Επιτηρήσαντες δ᾽ οὖν καιρὸν οἱ τῆς ᾿Αλεξάνδρου καθ᾽ 

- -“ ᾿ 

ὃν Διονύσιος τῶν στρατιωτικῶν ταγμάτων ἡγούμενος ἀμφὶ 

1 Ὀλυβρίου ταύτην ἐσοικισαμένου 1, 2 ὠὦν]δν Α 4 Ῥωμαίων. ..8 
τρισίν] Ῥωμαίων ἤΑβιτος μῆνας ὀκτώ. Τούτου δὲ τὸν βίον λιμῷ (λοιμῷ Μαβου]ι5, 

ΟΠ γ. εἰ Ψ4]., ἔαἰβο, οἵ. Ιοῃ. Απίος.) μεταλλάξαντος Μαϊουρῖνος δεύτερον ἔτος 

τὴν βασιλείαν κατέσχε" καὶ (καὶ οτῃ. νὴ Μαϊουρίνου πρὸς Ῥεκιμέρου τοῦ (τῶν 

ν) Ῥωμαίων στρατηγοῦ δολοφονηθέντος (δολοφθονηθέντος Β), κατέσχε τὴν ἀρχὴν 

Σέβηρος ἔτεσι τρισίν ΖΚ ; ἴῃ ἢος ἰοςο ἰυγραΐο, Α οσὐπὶ ΤὭΘΟρΡἤδης 100, Ζ ΟΠ 
ΤΕΙ]4 15 βου ρίου 5 σοηβθητγα νἱά. ἡ μῆνας ἢ. Δεύτερον ἔτος 5ΞοΥ0 1 Α, 
ἐνιαυτοὺς αὶ ΤΠπεορΠαη.; εἴ. Εναρτ. 66, το εἰ ὙΠεορῆδῃ. ττ9 9. ““οἴταΐ 
Εναρυῖιβ "ἢ δὶ. 11 μὲν οχῃ. Ῥ 13 βασιλεύει δὲ Λέων] οπι. Ζν; 
απίς βασιλεύει 5ραίϊαπι ναστπαπῃ εἴ ἢ ἴῃ τηᾶτσ. Α 20 κατὰ τὰς ὁρμὰς Ναὶ. 

21 καταρρήξαντι] κατάρξαντι (ὮγΓ. 2Ζ6 καὶ οι. Ρ καταφρονήσειεν 
ΘΓ. 27 θὶῃ τπαῖρ. Α 28 ὃν] δ 
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Ξό ΕΨΝΑΘΕΙΙ 

τὴν ἄνω διέτριβεν Αἴγυπτον, ψηφίζονται Τιμόθεον τὸν 

ἐπίκλην Αὔλουρον εἰς τὸν τῆς ἀρχιερωσύνης ἀναβῆναι 

βαθμόν, πρώην μὲν τὸν μοναδικὸν ἐπιτηδεύσαντα βέίον, 
6 Ν - Υ 2 ᾿, Ἂ ᾽ ὕστερον δὲ τοῖς πρεσβυτέροις ἐναριθμηθέντα τῆς ᾿Αλεξ- 

" Ν Ν Ἁ , 3 Ψ΄' 2 , «Δ 

ανδρέων' καὶ πρὸς τὴν μεγάλην ἀγαγόντες ἐκκλησίαν, ἢ : 

Καίσαρος προσαγορεύεται, ἐπίσκοπον σφίσι προχειρί- 
ζονται, ἔτι ἹΠ]ροτερίου περιόντος τε καὶ τὰ τῆς ἱερατείας 
αὐτουργοῦντος. ἸΠαρῆσαν δὲ τῇ χειροτονίᾳ Εὐσέβιος 
ὁ τοῦ Πηλουσίου πρόεδρος, Πέτρος τε ὁ ἐξ ᾿Ιβηρίας 

Μαϊουμᾶ τοῦ πολιχνίου, ὡς τὰ περὶ τούτων ἱστόρηται 
τῷ τὸν βίον συγγράψαντι Πέτρου" ὅς φησι τὸν Προτέριον 
μὴ τὸν δῆμον, ἀλλά τινα τῶν στρατιωτῶν διαχειρίσασθαι. 

Κατειληφότος δὲ Διονυσίου τὴν πόλιν μετὰ πλείστου 

τάχους, τῶν γενομένων ἀτοπημάτων συνωθούντων αὐτόν, 

σπεύδοντός τε τὴν διαναστᾶσαν τῆς στάσεως πυρὰν 

σβέσαι, ἔνιοι τῶν ᾿Αλεξανδρέων παροτρύνοντος Τιμοθέου, 
ὡς ἐγράφη τῷ Λέοντι, ἐπελθόντες τὸν Προτέριον δια- 
χειρίζονται, ξίφους κατὰ τῶν σπλάγχνων ὠσθέντος, κατὰ 
τὸ πανάγιον βαπτιστήριον καταπεφευγότα' ὃν καὶ κα- 
λωδίῳ περιαρτήσαντες ἀνὰ τὸ καλούμενον Τετράπυλον 
τοῖς πᾶσιν ἐπεδείκνυον, ἐπιτωθάζοντές τε καὶ κραυγά- 
ἕοντες ἹΤροτέριον εἶναι τὸν ἀνῃρημένον. Καὶ μετὰ ταῦτα 
τὸ σῶμα διὰ πάσης τῆς πόλεως περιελκύσαντες πυρὶ 
παρέδοσαν, οὐδὲ τῶν σπλάγχνων αὐτοῦ ἴσα θηρίοις ἀπο- 
γεύσασθαι ναρκήσαντες, ὥς που ταῦτα πάντα ἡ δέησις 
περιέχει τῶν ἐπισκόπων τῶν ἀνὰ τὴν Αἴγυπτον καὶ 
τοῦ σύμπαντος κλήρου τῆς ᾿Αλεξάνδρου, πρὸς Λέοντα 

τὸν μετὰ Μαρκιανόν, ὡς εἴρηται, τὴν ἐπικράτειαν τῶν 

“Ῥωμαίων περιθέμενον γεγενημένη, ἥπερ γέγραπται ὀνό- 
μασι τούτοις" 

“Τῷ εὐσεβεῖ καὶ φιλοχρίστῳ καὶ παρὰ θεοῦ ἀναδειχ- 
θέντι, νικητῇ, τροπαιούχῳ καὶ Αὐγούστῳ Λέοντι, δέησις 
παρὰ τῶν ἐπισκόπων πάντων τῆς ὑμετέρας Αἰγυπτιακῆς 

Ι τὸν] τὸ Ζ 17 ἐπελθόντα ῬΒ ν διαχειρίζοντες Β 

18 τῶν οἴῃ. Ρ ὠσθέντων Β 24 αὐτῶν τν θερίοις ν 27 πρὸς] 
μετὰ Β 28 τὸν καὶ μετὰ Β 20 ἥπερ] ἥπτιον Β 31 ερϊἰβίοϊα 
Ἰαπα ἰδηία πη) Ἔχϑίαί ἴη Ασί. 32 567),267 Ατεοτδίο Αοί. 

ΙΟ 

20 

28 

30 
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ὅ “) ““ Ἁ Ν 

διοικήσεως καὶ κληρικῶν τῶν κατὰ τὴν μεγίστην ὑμετέραν 
7 ε ͵ ᾽ , Αλεξανδρέων ἁγιωτάτην ἐκκλησίαν. 

ἮΝ “ ΝΜ θ ’ ὃ οἱ -»ἭἍ , θ 7 

κ τῆς ἄνωθεν χάριτος δῶρον τῷ βίῳ παρασχεθείς, 
εἰκότως οὐ λήγεις ὁσημέραι τοῦ κοινοῦ μετὰ θεὸν προμη- 

“ 

5 θούμενος, εὐαγέστατε πάντων αὐτοκρατόρων Αὔγουστε.᾽ 
Καὶ μεθ᾽ ἕτερα' 
“᾿Αστασιάστου τε εἰρήνης τῶν ὀρθοδόξων λαῶν παρ᾽ 

ς [ον Ν Ἁ Ἁ -“ 3 , ς ’ ἡμῖν τε καὶ κατὰ τὴν τῶν ᾿Αλεξανδρέων ὑπαρχούσης, 

299 πλὴν Τιμοθέου ἀποσχοινίσαντος ἑαυτὸν τῆς [ καθολικῆς 

το ἐκκλησίας καὶ πίστεως καὶ ἀποτεμόντος εὐθὺς μετὰ τὴν 
5 ς . ’ ’ὔ ᾿ “ “Ὁ 

ἐν Καλχηδόνι ἁγίαν σύνοδον, τὸ τηνικαῦτα δῆθεν πρεσ- 

βυτέρου τυγχάνοντος, ἅμα τέτταρσιν ἢ πέντε μόνοις ποτὲ 
ἐπισκόποις καὶ ὀλίγοις μονάζουσι, σὺν αὐτῷ τὴν αἱρετικὴν 

᾿Απολλιναρίου καὶ τῶν κατ᾽ ἐκεῖνον νοσοῦσι κακοδοξίαν" 
» «Ὁ [4] »-»- “-“ 

ι5 δὲ ἣν καθαιρεθέντες τότε κανονικῶς ὑπὸ τοῦ τῆς θείας 
᾽ , [ω᾿ 

μνήμης ἹΙροτερίου καὶ πάσης Αἰγυπτιακῆς συνόδου, βασι- 
Ν ΑΨ. Χ ᾿ , ᾿- ἢ , 2) 

λικῆς εἰκότως σὺν ἐξορίᾳ κινήσεως ἐπειράθησαν. 
᾽ 

Καὶ μεθ᾽ ἕτερα" 
«ςς 5 7 ᾿ 5 50 Ν Ἁ » ὃ 4 Επιτηρήσας τε τὴν ἐντεῦθεν πρὸς θεὸν ἐκδημίαν 

»“"μ» » “ “ “-“ , 

0. τοῦ τῆς εὐαγοῦς λήξεως Μαρκιανοῦ τοῦ γενομένου βασι- 

λέως, βλασφήμοις τε φωναῖς ὡς αὐτόνομος ἀναιδῶς κατ᾽ 
᾽ “ Ν «ς ᾿ 

αὐτοῦ θρασυνόμενος, καὶ τὴν ἁγίαν καὶ οἰκουμενικὴν τὴν 
᾿] ’ , 3 ͵ » “ 

ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀναθεματίζων ἀπηρυθριασμένως, 
“ “ “ 

πλῆθος δήμου ὠνητῶν τε καὶ ἀτάκτων ἐπισυράμενος, καὶ 
“ , Ἂ 

28 στρατεύσας κατά τε τῶν θείων κανόνων καὶ τῆς ἐκκλη- 

σιαστικῆς καταστάσεως καὶ τῆς κοινῆς πολιτείας καὶ τῶν 
ἴω ς “ “ 

νόμων, ἐπεισέφρησεν ἑαυτὸν τῇ ἁγίᾳ τοῦ θεοῦ ἐκκλησίᾳ 
ς “ “Ὁ 

ἐχούσῃ ποιμένα τε καὶ διδάσκαλον, τὸν ἁγιώτατον ἡμῶν 
Ν ω ῇ ΄ 

τὸν τηνικαῦτα πατέρα καὶ ἀρχιεπίσκοπον 1]ροτέριον, τάς 
, »"» " 

30 τε συνήθεις συνάξεις ἐπιτελοῦντα καὶ λιτὰς ἀναπέμποντα 
᾿ 7 « Ἂ “ ἥπ..9 ἴω ς Ν “ ΕῚ 

τῷ πάντων ἡμών σωτῆρι Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ὑπὲρ τῆς εὐ- 

4 τὸν θεὸν Τιν 5 αὐτοκράτωρ ἡ τε οἵὴ. Β 9 πλὴν] πάλιν 
ῬΒν, εἰεοῤίο Δεῖ. αὐ φεχίοσίαε εαἰλοίϊεαε μας Αεοί. 14 τῶν] 

τὴν ΖΥ ἐκείνων Α νοσοῦσι] νοσούντων ἸΙΌΥΙ ν, «247722...γ10γ7αεῖς 

λαεγεξίεα “οἰ[ϊγεαγές οἰ 675 527»,71{11ε7γ2 σεεία ἰαγερτεογείτς Αςΐ., σοτγ. ΟΠγ. 
15 τοῦ οἴη. Β 19 9 ἴῃ τηαῖρ. ἃ ἐπιτηρήσαντες τὴν ἃ 21 ὡς 
αὐτόνομος] ὡς αὐτὸν ὁμῶς Α, ἀξδεβί ἴῃ Δοί. 23 ἀπεριθρυασμένος Α 

ἀπερυθριασμένως Ῥν 24 ἐπισυρόμενος Ῥν ἐπισυρώμενος Β 30 ἀνα- 

πέμποντι ἃ 21 ᾿Ιησοῦ οἵη. ΖΥ 



Ἐσοπι. ΧΙΪ 19 

5ὃ ΕΝΑΘΚΙΙ 

΄- .« ᾿ “. , ς “Ὁ 

σεβοῦς ὑμῶν βασιλείας καὶ τοῦ φιλοχρίστου υμῶν 

παλατίου. 
3 7ὔ 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" 
ς 7 “ ,ὔ 

“Καὶ μόλις διαγενομένης ἡμέρας, ἐν τῷ ἐπισκοπείῳ 
“- ᾿ , κατὰ τὸ ἔθος διάγοντος τοῦ θεοφιλεστάτου Ἱ]ροτερίου, 

“ 7] 2 

λαβὼν μεθ᾽ ἑαυτοῦ ὁ Τιμόθεος τοὺς καθαιρεθέντας ἐνδί- 
Ἁ ς 7 Ν 5 4 κως δύο ἐπισκόπους, καὶ κληρικοὺς ὁμοίως τὴν ἐξορίαν, 

- Ψ εἵ 

ὡς ἔφημεν, οἰκεῖν κατακριθέντας, ὡς δὴ χειροτονίαν παρὰ 
κι , ’ Ἂ Ν ΄ “Ὁ Ἁ Ἁ 

τῶν δύο δεξάμενος, μηδενὸς τὸ σύνολον τῶν κατὰ τὴν 
, 

Αὐγυπτιακὴν διοίκησιν ὀρθοδόξων ἐπισκόπων παρόντος 
Ἁ Ἁ 2 Ν 2 Ἂ “Ὁ ’ “ 3 , ΄Ὸ»ῸΝ 

κατὰ τὸ εἰωθὸς ἐπὶ ταῖς τοιαύταις τῆς ᾿Αλεξανδρέων τοῦ 
«ς κ- 

ἐπισκόπου χειροτονίαις, ἐπιλαμβάνεται ὡς ἐνόμισε τῆς 
“ ,ὔ ῇ 

μὲν ἱερατικῆς καθέδρας, μοιχείαν προδήλως τολμήσας 
“- Ν “Ὁ , ει 

κατὰ τῆς ἐχούσης ἐκκλησίας τὸν ἑαυτῆς νύμφιον, καὶ 
“ 3 ᾿, “ “ Ἁ ᾽ “ 

ἐνεργοῦντος ἐν αὐτῇ τὰ θεῖα καὶ κανονικῶς τὸν οἰκεῖον 

διέποντος θρόνον." 
Ψ Καὶ μεθ᾽ ἕτερα: 

Οὐδὲ Ψ 3 . . , ἥν, ν τα Ἀ , 
ὑδὲν ἕτερον ἦν ποιεῖν τὸν μακάριον ἐκεῖνον ἢ τόπον 

“". -“Ἥ 3 - ᾿Ὶ Ν , Ν ᾿ 

δοῦναι τῇ ὀργῇ κατὰ τὸ γεγραμμένον, καὶ τὸ σεπτὸν 
»“ΣἭ , Ἷ “- 3 » ΄Ψ ΄- 

καταλαβεῖν βαπτιστήριον, φεύγοντα τῶν ἐπ᾽ αὐτῷ τρε- 
, Ἂ , οὗ » » Φ ἥ ,ὔ Ά, 

χόντων πρὸς φόνον τὴν ἔφοδον: ἐν ᾧ μάλιστα τόπῳ καὶ 
“ ᾽ ,ὔ ᾽ ῇ ’ὔ 

βαρβάροις καὶ πᾶσιν ἀγρίοις ἀνθρώποις ἐγγίνεται δέος, 

τοῖς καὶ μὴ εἰδόσι τὸ σέβας τοῦ τόπου καὶ τὴν ἐκεῖθεν 
“ , “ 8 Ν Ψ , ΄»“) 7 

βρύουσαν χάριν. “Ὅμως οἱ τὸν ἐξ ἀρχῆς Τιμοθέου 

σκοπὸν εἰς ἔργον προαγαγεῖν σπουδάζοντες, οἱ μηδὲ ἐν 
“- ᾽ ἥ ἴω 5 

τοῖς ἀχράντοις ἐκείνοις σηκοῖς αὐτὸν ἀνεχόμενοι σώζεσθαι, 

οὔτε τὸ σέβας αἰδεσθέντες τοῦ τόπου οὔτε τὸν καιρόν--- 
. Ἁ “, Ἁ , , , Ἁ 

[ἦν γὰρ τοῦ σωτηρίου πάσχα πανήγυρις---οὔτε τὴν ἱερω- 
᾽ Ά , “ 

σύνην αὐτὴν φρίξαντες μεσιτεύουσαν θεῷ καὶ ἀνθρώποις, 
» 5 , 

ἀποκτέννουσι τὸν ἀνεύθυνον, ἀποσφάττουσιν αὐτὸν ἀπη- 
“-“" ν Ν » Ψ Χ , ΄ Ἂς 

νῶς μετὰ καὶ ἄλλων ἕξ. Καὶ περιαγαγόντες τούτου τὸ 
ν »“ , 2 “ Ἷ 

λείψανον πανταχοῦ κατατετρωμένον, ὠμῶς τε περισύ- 

1: ἡμῶν ὉΠ) ΡὴΡ 4 μόλιΞ5] μόνης Ζν, οἱχ Δοί. 8 δἰίθγαμ ὡς] καὶ Β 

9 δεξάμενος] σδεοῤέπγης Α-ςί. 12 6ῤϊιεεοῤογηηε Αοί. φεὲ ε«γεα11 Αςί. 

τῆς ἀρχιερατικῆς ΖΝ 15 εἰ τό ἐνεργοῦντα εἰ διέποντα Τιον ἢ γεοίϊα5, 

εἴ. Δοῖ. 20 καταλαβὼν Α αὐτῶν Β 21 τόπον Β 28 οὐ 

τὴν Α 30 ἀποκτένουσι ΑΡΒ ἀποκτείνουσι ν σφάττουσιν ν 

21 ἕξ] εὲ Α, σεχ Ασεί. παραγαγόντες ΒΝ 22 ὁμῶς ν 

20 

25 

900 

30 



ΠΙΒΕΚ Π 8--9 :9 

’ Ἁ , -» 

ραντες κατὰ πάντα σχεδὸν τόπον τῆς πόλεως καὶ 
’ ’ὔ ᾿ , ᾽ ω -“ 

καταπομπεύσαντες σχετλίως, ἠκίζοντο ἀνηλεῶς τὸ τῶν 
- ’ »“»Ὕ ,’ 

πληγῶν οὐκ αἰσθανόμενον σῶμα διατεμόντες κατὰ μέλος, 
-. ’ Ἁ ων 

καὶ οὐδὲ τῶν ἐντὸς ἀπογεύεσθαι κατὰ τοὺς θῆρας φει- 
ἃ ,ὔ “- Χ ᾽ , 

5 δόμενοι ἐκείνου, ὃν ἔχειν μεσίτην θεοῦ καὶ ἀνθρώπων 
Μμ) ᾽ 7 ’, , Ἁ «ς Ἀ 

ἔναγχος ἐνομίσθησαν πυρί τε παραδόντες τὸ ὑπολειφθὲν 
- - ἣ᾿ , -“ “"Ἃ 

αὐτοῦ σῶμα τὴν ἐκ τούτου κόνιν τοῖς ἀνέμοις παρέπεμ- 
“ «ς ᾽ 

πον, θηρίων πᾶσαν ὑπερακοντίσαντες ἀγριότητα ὯὧΩν 
[ ’ - -. 

ἁπάντων αἴτιος καὶ τῶν κακῶν σοφὸς οἰκοδόμος καθει- 
το στήκει Τιμόθεος." 

ω “ ’ὔ ᾿ Χ ἵ ΄ 

Τῷ μέντοι γε Ζαχαρίᾳ τὰ περὶ τούτων διηγουμένῳ Ζαομανῖας 
-" - Ἀ Ν 7 7 ΟῚ ΝΥ, κ ν Σ 

δοκεῖ πεπρᾶχθαι μὲν τὰ τούτων πλείω, ἐξ αἰτίας δὲ 
Ἀ »“" 

Προτερίου μεγίστας ταραχὰς τῇ ᾿Αλεξανδρέων ἐμποιή- 
ἃ ᾽ ᾽ “ ΄ - “Ὁ ᾽ ΓΚ 

σαντος, καὶ οὐκ ἐκ τοῦ δήμου ταῦτα τετολμῆσθαι, ἀλλ᾽ ἔκ 
- ) -. 7 

ι5 τίνων στρατιωτικῶν, ἐξ ἐπιστολῆς Τιμοθέου πιστούμενος 
7 ’ ,ὔ 

πρὸς Λέοντα γεγενημένης. Τούτοις μὲν οὖν ἐπιθήσων δίκην τίθεται. κν 
, ω , , 

Στήλας πρὸς τοῦ βασιλέως Λέοντος ἐκπέμπεται. 
᾽ , ᾿ . , ε , Ν Ξ 

9. ᾿Εγκυκλίοις δὲ χρῆται γράμμασιν ὁ Λέων τῶν Νιίκοερῃ. χν 
ε Ἔ , ἘΠ 

' ἀνὰ τὴν Ῥωμαϊκὴν πολιτείαν ἐπισκόπων πυνθανόμενος Ζακνατίας 
ΓῚ - »" ’ὔ , -" ΑΝῸΒ 

2. καὶ τῶν ἐν τῷ μοναδικῷ διαπρεπόντων βίῳ, περὶ τῆς 

ἐν Καλχηδόνι συνόδου καὶ τῆς Τιμοθέου τοῦ ἐπίκλην 
, , 7 “4 Ν , - 

Αἰλούρον χειροτονίας, διαπεμψάμενος καὶ τὰ ἴσα τῶν 
᾽ 7 » «ἡ ΄ » . , , ἐπιδεδομένων αὐτῷ δεήσεων ἔκ τε τῆς μοίρας ΠΙροτερίου 

- , “" ᾽ 7 , Ν 

ἔκ τε τῆς Τιμοθέου τοῦ Αἰλούρου. Σύγκειται δὲ τὰ 
᾿ " -“ ’ 

23 ἐγκύκλια τούτοις τοῖς ῥημασιν' 
«(Ὁ ’, »" ᾽ Ἑ ͵7ὔ 

Ισον θείου γράμματος τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως 
] , ᾽ 

Λέοντος, πεμφθέντος ᾿Ανατολίῳ ἐπισκόπῳ Κωνσταν- 
Ν κ Ἀ Ἁ }] “ 

τινουπόλεως, καὶ τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἅπασαν 
“ , 

μητροπολίταις καὶ λοιποῖς ἐπισκόποις. 
᾽ ᾽ὔ ω 7 ᾽ ,ὔ , 

30 Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λέων, εὐσεβὴς, νικητής, Τρο- Νίξερῃ.κχν 18 
α , ᾽ , » ᾽ ,» Ὅσους. νἱῖ 521 

παιοῦχος, μέγιστος, ἀεισέβαστος, Αὔγουστος, ᾿Ανατολίῳ 

ἐπισκόπῳ. 

ι καὶ καταπομπεύσαντες σχετλίως ἀδδαπί ἴῃ Αοἰ. 3 διατομόν τε 

καταμέλος Υ 4 γιογέ εαγιέηι Δοῖ. 9 κακῶν) καλῶν Ρ 11 διηγου- 

μένων Β 13 ᾿Αλεξάνδρου Ζν 14 καὶ οἴῃ. Βν [5 ἀποστολῆς Β 

πιστούμενος ἴῃ τηατῖρ. Β ι6 θ ̓ π πιατσ. Α 17 Στίλας 1ιν ἐκπέμ.- 
πεσθαι Ῥ 209 τῴο. Ρ 21 τοῦ] τὸ Βν 24. τε οἴω. 

] Ἶ , ὭΝ ν᾿ : 
25 Ἰἰαζπε ἰαπίππι Ἔχϑβίαπί ἴῃ οί. 26 θ ἴῃ τηαῖρ. Ζ 321 “παίοϊϊο γερίας 

εἴυτίαϊίς ἐῤίσεοῤο Αεῖ. 



πα αοσ τ τ πες 

όο ΕΝΑΟΘΒΙΠΙ 

Δ Ε] ΕῚ [ Ν “- ἴω δ ὟΝ 3 ,ὔ ξ ’ Ν 

ει εὐχῆς μὲν ἦν τῇ ἐμῇ εὐσεβείᾳ ἁπάσας τᾶς 
͵ Ν ᾿ Ν 

ὀρθοδόξους ἁγιωτάτας ἐκκλησίας, 1 ἔτει γε μὴν καὶ τὰς 801 
, ς ΄ 

ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων πολιτείαν πόλεις μεγίστης ἡσυχίας 
, Ἁ 3 ἴω 

ἀπολαύειν, μηδέν τε συμβαίνειν τὴν αὐτῶν κατάστασιν 
ἀπε Ἀ Ά ΕῚ 

καὶ γαλήνην διαταράττειν. Οἷα δὲ κατὰ τὴν ᾿Αλεξαν- 5 
, » ’ ιν ἐν δ ᾽ Ν 

δρέων ἔναγχος συνέβη, εἰδέναι μὲν ἤδη πεπείσμεθα τὴν 
΄ ᾿ 

σὴν ὁσιότητα" ἵνα δὲ τελεώτερον περὶ πάντων διδαχθείης 
“ Ἂ ἷ 

ποία αἰτία τοῦ τοσούτου θορύβου καὶ τῆς συγχύσεως 
“ « 

γεγένηται, τὰ ἴσα τῶν δεήσεων ἃς οἱ εὐλαβέστατοι 
5 - 7ὔ 

ἐπίσκοποι καὶ κληρικοὶ ἀπὸ τῆς προλεχθείσης πόλεως το 
Ν “ 3 Ἂ ῇ 2 Ν , καὶ τῆς Αἰὐγυπτιακῆς διοικήσεως εἰς τὴν βασιλίδα 

“ Ν ΄ Κωνσταντίνου πόλιν παραγενόμενοι κατὰ Τιμοθέου τῇ 
δ. ΣΝ , 3. ,« Ξ- δ᾽ . Ν Ν δῇ Ἂ 
ἐμῇ εὐσεβείᾳ ἐκόμισαν, οὐ μὴν αλλὰ καὶ τὰ ἴσα τῶν 

΄ «“Ὁ “ ξ “ «ς ΄ 
δεήσεων ἃς εἰς τὸ θεῖον ἡμῶν στρατόπεδον ὑπὲρ Τιμοθέου 

“»Μ" 3 , [ο] «ς 7 ἀπὸ τῆς ᾿Αλεξανδρέων παραγενόμενοι τῇ ἡμετέρᾳ ἐπίι- 15 
3 ι , 

δεδώκασι γαληνότητι, πρὸς τὴν σὴν θεοσέβειαν ἀπεστεί- 
ἠέ ! “ ῇ λαμεν: ὥστε τί πέπρακται περὶ τοῦ εἰρημένου Τιμοθέου, 

ἃ [χὰ “Ὁ 3 7 ΄»ῸΝ Ν Ῥ Ἵ Ν Ν ς 

ὃν ὅ τε τῆς ᾿Αλεξανδρέων δῆμος καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ καὶ οἱ 
πολιτευόμενοι καὶ ναύκληροι ἐπίσκοπον ἑαυτοῖς αἰτοῦσι, 

ἴω ῇ [ “ ῇ 

καὶ περὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων τῶν τῷ ὕφει τῶν δεήσεων 20 
λ 

περιεχομένων, καὶ πρὸς τούτοις, περὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι 
- 3 “ “ 

συνόδου ἧτινι οὐδαμῶς συναινοῦσι, καθὰ αἱ ὑποτεταγ- 
ῇ 2 [] “ -. 

μέναι δεήσεις αὐτῶν σημαίνουσι, φανερῶς δυνηθῆναι 
- Ν᾽ » (4 , ς Ν »“ Ψ , 

μαθεῖν τὴν σὴν ὁσιότητα. ἫἩ σὴ τοιγαροῦν εὐλάβεια 
" Ν »“. 

ἅπαντας τοὺς ὀρθοδόξους ὁσίους ἐπισκόπους τοὺς ἐπὶ τοῦ 25 
Ι͂ Ν “ Ν , " ᾿ Υ, παρόντος κατὰ τήνδε τὴν βασιλίδα πόλιν διάγοντας, ἔτι 

Ἁ 2 ῇ 

γε μὴν καὶ τοὺς εὐλαβεστάτους κληρικοὺς πρὸς ἑαυτὸν 
΄ “ “Ὁ 

παραχρῆμα ποιησάτω συνελθεῖν: καὶ πάντων ἐπιμελῶς 
ῦ) Ν , 3 Ν “ 6. 3 

τρακτευθέντων καὶ δοκιμασθέντων, ἐπειδὴ νῦν ἡ ᾿Αλε- 
΄ ΄ Ξε Ἂ 

ξάνδρον πόλις τετάρακται, ἧστινος τῆς καταστάσεως 3ο 
-“ ς Ε. Ν καὶ τῆς ἡσυχίας μεγίστη ἐστὶν ἡμῖν. φροντίς, εἴπατε τὸ 

“ “ ᾿ ᾿ δοκοῦν περὶ τοῦ προειρημένου Τιμοθέου καὶ τῆς ἐν 

2 τὴν εχ τῶν ἴεοϊί Β 4 μηδὲν δὲ Ζν 5. διαταράττειν, ον ΞΌΡΘΕΥΒΟΥ., 
Ι, διασπαράττειν Ῥ, χιοα 20:11... ἐπγόαγε Αοἴ.; γεααῖϊγαβ δυνάμενον 
ἡ διδαχθῆς δν 8 ποῖα αἴτια Β ν, ζιαέ εατέδα Δεῖ. 9 γέγονε Ζν 

14 ὑπὲρ] ὑπὸ ΑΡΒ ν, 270 Αεί. 17 ὡς τί Β περὶ] παρὰ ἸΙΌΥΙ ν, αἱ 
Ἀδειν Θχῆς 18 ῬΥ115 οἱ οἵ. Β ν Αἰζθυατη οἱ ΟΠ. ΖΥ 21 παρ- 
εχομένων Β ν 23 αὐτῶν δεήσεις Β 27 ἑαυτὴν Ζ 



ΓΠΙΒΕΙΚ 1 9--ἰὸ 6ι 

Καλχηδόνι συνόδου, ἄνευ τινὸς ἀνθρωπίνου φόβου καὶ 

δίχα χάριτος καὶ ἀπεχθείας, μόνον τὸν τοῦ παντοκρά- 
τορος θεοῦ φόβον πρὸ ὀφθαλμῶν τιθέμενοι, ἐπειδὴ ἴστε 

ὡς περὶ τοῦ πράγματος τούτου τῇ ἀχράντῳ θεότητι λόγον 
5 δώσετε, ἵνα περὶ πάντων δι᾿ ὑμετέρων γραμμάτων τελείως 
διδαχθέντες τὸν ἁρμόζοντα τύπον δοῦναι δυνηθώμεν.᾽" 

Καὶ αὕτη μὲν πρὸς ᾿Ανατόλιον. Τὰ παραπλήσια δὲ ἡ την χν 

καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἐπισκόπου ἔγραφε, καὶ πρὸ ΤΑδορμδμ. ον. τοῖς ς ψηηδηραϑι βὰς Ἐπὸ 
τοὺς ἐπισήμους, ὡς λέλεκταί μοι, τῶν κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ 

902 τὸν ἄσκευον καὶ ἄϊλον διαιθλευόντων βίον: ὧν ἦν καὶ 
τι Συμεώνης, ὁ ἐπὶ κίονος πρῶτος τὴν στάσιν ἐξευρηκώς, οὗ 

καὶ κατὰ τὴν προτεραίαν ἱστορίαν ἐμνήσθημεν: εἰς οὗς 

καθειστήκεισαν Βαράδατος καὶ ᾿Ιάκωβος οἱ Σύροι. 
10. Τοιγαροῦν ματος ὁ τῆς πρεσβυτέρας “Ῥώμης Νιίοερ. χν 

το 
τι: ἐπίσκοπος Λέων ὑπέρ τε τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου ἼΣ νἱ 323 

ΔΟΒδσῖαβ 

γέγραφε, τήν τε Τιμοθέου χειροτονίαν ἀπεδοκίμασεν ὡς ἱἰἷν5,6,7 
ἀθέσμως γεγενημένην: ἥντινα τοῦ Λέοντος ἐπιστολὴν 

7 2 , 7 7 ω - ᾿] 

Λέων αὐτοκράτωρ Τιμοθέῳ διαπέμπεται τῷ τῆς ᾿Αλεξαν- 
΄ 7] , " “ 

δρέων προέδρῳ, Διομήδους σιλεντιαρίου τοῖς βασιλικοῖς 
ἃ 2. κελεύσμασι διακονησαμένου. ἸΙρὸς ὃν καὶ ἀντέγραψε 

Τιμόθεος μεμφόμενος τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον καὶ τὴν 
Λέοντος ἐπιστολήν. Ὧν τὰ ἀντίγραφα μὲν σώζεται ἐν 
τοῖς καλουμένοις ἐγκυκλίοις, ἐμοὶ δὲ παρεῖται ἵνα μὴ 

“ 2 “ .᾿ ΄ Ἃ ς “Ὁ » 

πλῆθος ἐπεισαγάγω τῷ παρόντι πόνῳ. ΚΚαὶ οἱ τῶν ἄλλων 
Ν ΄ 2 ἣν “ : “Ὁ 25 δὲ πόλεων ἐπίσκοποι τοῖς ἐν Καλχηδόνι τυπωθεῖσιν 

ἐνέμειναν, καὶ τὴν Τιμοθέου χειροτονίαν ἁπάσαις κατέ- 

κριναν ψήφοις: ᾿Αμφιλόχιος δὲ μόνος ὁ Σίδης ἐπιστολὴν ἴομ, ΝΠκῖα 
Ὁ“ -» ς, 

γέγραφε πρὸς τὸν βασιλέα, καταβοῶσαν μὲν τῆς Τιμοθέου 

χειροτονίας, οὐκ ἀποδεχομένην δὲ τὴν ἐν Καλχηδόνι σύν- 
ἴω ΄ "“ ͵ , 

8038 οδον. ἽΑπερ καὶ [ ταῦτα Ζαχαρίᾳ τῷ ῥήτορι πεπόνηται, 
“ ᾿ Χ }] Ν ᾽ Ν ᾽ , 2 , 2 31 τῷ καὶ τὴν ἐπιστολὴν αὐτὴν ᾿Αμφιλοχίου ἐντεταχότι ἐν 
“Ἁ 3 “ Ἰ. Χ Ν ς “ 

τῷ αὐτοῦ συντάγματι. Τράφει δὲ καὶ Συμεώνης ὁ τῆς 

αὐτὴ ν 9 τῶν] τοῦ ἴῃ τῶν οοτῖ. 1, τοῦ ΑΒ ἐκείνου ΑΒ 
Ιο ΡΥγΐι5 καὶ οτῃ. ἃ 11 ὁ οὔγν 12 δχϑρεοίββ προτέραν 13 καθει- 

στήκεσαν Β 14 1 ἴῃ τηᾶῖρ. ἃ πρῶτον Βν τ6 ὡς] καὶ Β ν 
17 γενομένην Βν 19 Διομήδους οἴη. Β 22 μὲν ΟἿ. ΖΥ 24 ἐπεσα- 

γώγω Ῥ ἐπαγάγω, εσ 5} εΥ͂5.γ.,) Β ἐπαγάγων 27 μόνος οτὴη. Α, αὐογι6 

Ζδοματῖαβ (Η δι] το) 29 ἀποδεχομένου δὲ τῇ Β 21 τῴ]τὸ 

32 ἑαυτοῦ Ζν συγγράμματι ΖΚ 
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62 ΕΝΑΘΚΕΠῚ 

ὁσίας λήξεως περὶ τούτων ἐπιστολὰς δύο πρός τε Λέοντα 
τὸν αὐτοκράτορα, πρός τε Βασίλειον ἐπισκοποῦντα τὴν 

᾿Αντιόχου. ὧν τὴν πρὸς Βασίλειον βραχυλογοῦσαν 
ἐντίθημι τῇδε μου τῇ συγγραφῇ, ὧδέ πως ἔχουσαν" 

“Τῷ δεσπότῃ μου τῷ ὁσιωτάτῳ καὶ ἁγιωτάτῳ φιλοθέῳ 
Βασιλείῳ ἀρχιεπισκόπῳ, ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ταπεινὸς 
Συμεώνης ἐν Κυρίῳ χαίρειν. 

Νῦν εὔκαιρον εἰπεῖν, δέσποτα: Εὐλογητὸς ὁ θεός, ὃς 

οὐκ ἀπέστησε τὴν προσευχὴν ἡμῶν καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

ἀφ᾽ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. Δεξάμενος γὰρ τὰ γράμματα 

τῆς ὑμετέρας ὁσιότητος ἐθαύμασα τὸν ζῆλον καὶ τὴν 

εὐσέβειαν τοῦ θεοφιλεστάτου ἡμῶν βασιλέως, τὴν πρὸς 

τοὺς ἁγίους πατέρας καὶ τὴν τούτων βεβαίαν πίστιν, ἣν 
ἐπέδειξε καὶ ἐπιδείκνυται: καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ἡμῶν τὸ 

δῶρον, καθὼς καὶ ὁ ἅγιος ἀπόστολος λέγει, ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ 
τοῦ ταύτην αὐτῷ δεδωκότος τὴν προθυμίαν διὰ τῶν 
ὑμετέρων εὐχῶν." 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα: 
“Διὸ κἀγὼ ὁ ταπεινὸς καὶ εὐτελής, τὸ ἔκτρωμα τῶν 

μοναχῶν, ἐγνώρισα τῇ αὐτοῦ βασιλείᾳ τὴν ἐμὴν πρόθεσιν 

τὴν περὶ τὴν πίστιν τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Καλχη- 

δόνε συνεληλυθότων ἑξακοσίων τριάκοντα, ἐμμένων καὶ 
ὑποστηριζόμενος ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος 
φανερωθείσης. ἘΠ γὰρ μεταξὺ δύο ἢ τριῶν συνεληλυ- 
θότων διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ πάρεστιν ὁ σωτήρ, πῶς μεταξὺ 
τοσούτων καὶ τηλικούτων ἁγίων πατέρων ἐνεχώρει εἰ 
μὴ παρείη τὸ ἅγιον πνεῦμα ; " 

Καὶ μεθ᾽ ἕτερα: 
“Διὸ ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου ὑπὸ τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας, 

καθάπερ καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ ὁ δοῦλος Κυρίου ὑπὲρ 
τοῦ λαοῦ. Πάντα τὸν ὑπὸ τὴν σὴν ὁσιότητα εὐλαβῆ 
κλῆρον καὶ τὸν εὐλογημένον καὶ πιστότατον λαὸν ἐξ ἐμοῦ 
προσειπεῖν παρακλήθητι." 

2 ᾿Αντίοχον ΑΡ 9 ἡμῶν] μου ῬξΞ. ΙΟ ἀπ᾽ ἐμοῦ Ῥ-. 

11 ἀξιότητος Τιν Ι14π-15 ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον ἘΡΗ. 
22 συνελθόντων Β 24 συνελθόντων ῬΒ ν 26 τοσούτων τοιούτων Α 

27 παρείη] ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς μετ᾽ αὐτῶν Ζν 30 ὑπὲρ] ὑπὸ Β 21 τοῦ 
᾿Ισραηλιτικοῦ λαοῦ Βν 

15 

20 

28 

30 
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» Ἀ , , " , ͵ὕ Ε 

11. Ἐπὶ τούτοις Τιμόθεος ἐξορίαν κατακρίνεται, Νίοερῃ. χν 
᾿ κ ῳ καὶ ᾿ - ᾽ - ε Ν τ τό 

κελευσθεὶς καὶ αὐτὸς τὴν Γαγγρηνῶν οἰκεῖν. Οἱ δὲ οὖν Ζαοβατίας 
ἵν τὸ 

β τῆς ᾿Αλεξανδρέων διάδοχον Τροτερίου Τιμόθεον ἐπίσκο- Ὑδεορμαη. 
112 

πον ἕτερον προχειρίζονται" ὃν οἱ μὲν ἐκάλουν Βασιλικόν, 

5 οἱ δὲ Σαλοφακίαλον. ᾿Ανατολίου δὲ τελευτὴ σάντος, τὸν 

304 θρόνον τῆς βασιλευούσης διαδέχεται  Γεννάδιος, καὶ μετ᾽ 

αὐτὸν ᾿Ακάκιος, ὃς τοῦ καταγωγίου τῶν ὀρφανῶν προει- 
, , 

στήκει κατὰ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν. 

12. ᾿Ανὰ δὲ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς βασιλείας Λέοντος, Νίοερῃ. χν 
, « .΄᾿ 3» ᾿ ᾿ ἜΡΙΝ Δ» ͵ 20 

το κλόνος τῆς γῆς ἐξαίσιος καὶ βρασμὸς ἀνὰ τὴν Αντιόχου ΜΕΤ 65 
Ν ᾿ » Ἴ Οἢ, ἱκιὶὶ 

γίνεται, τινῶν μὲν παρὰ τοῦ κατ᾽ αὐτὴν δήμου προγε- -. 88 
"-" , 

γενημένων, πρὸς πᾶσαν ἐκβακχευθέντων μανίαν πάσης 
7 ͵ Ἁ τε θηριώδους ἐπέκεινα γενομένων γνώμης, ὥσπερ δὲ 

᾽ὔ - »“» φᾷ , 

προοίμιον τοῖς τοιούτοις κακοῖς παρασχομένων' γίνεται 

ι5 γοῦν χαλεπώτατος ἕκτον καὶ πεντακοσιοστὸν ἔτος χρη- 
, ω ’ “ ῇ 

ματιζούσης τῆς πόλεως, περὶ τετάρτην ὥραν τῆς νυκτός, 
, ᾽ “ ͵ 

τετάρτην καὶ δεκάτην ἄγοντος ἡμέραν τοῦ Ἰρπιαίου 
“- 7 ᾿, 

μηνός, ὃν Σεπτέμβριον Ῥωμαῖοι προσαγορεύουσι, κυρίας 
, » Ἁ 

ἐπικαταλαβούσης ἡμέρας, ἀνὰ τὴν ἑνδεκάτην ἐπινέμησιν 
΄- , ε , ᾿ 2. τοῦ κύκλου, ἕκτος τυγχάνειν ἱστορούμενος, ἑπτὰ καὶ τεσ- 

, Ἂ [ σαράκοντα καὶ τριακοσίων διῳχηκότων ἐνιαυτῶν ἐξ ὅτου 
ς “- “-» Ν 7 Ν 

ὁ κατὰ Τραϊανὸν γέγονεν" ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἔνατον καὶ 

πεντηκοστὸν καὶ ἑκατοστὸν ἀγούσης τῆς πόλεως ἔτος 
ω » “ Ἷ Ὁ ὔ ᾿ Ν 74 “ ν᾿ 

805 τῆς | αυτονομίας γέγονεν, Ο δέ γε ἐπὶ Λέοντος, ἕκτον καὶ 

25 πεντακοσιοστόν, ὡς τοῖς φιλοπονήσασιν ἐκτέθειται. Οὗ- 
ς -“ “- ξ Ν 

τος τοίνυν ὁ σεισμὸς τῆς καινῆς τὰς οἰκίας ἁπάσας σχεδὸν 
΄ , “ ῇ Ν 

καταβέβληκε, πολυανθρώπου ταύτης γεγενημένης, καὶ 
0." » “ Μ Δ ΦὍ] ᾽ 7 ᾽ ᾿ Ν,: ᾿ 

οὐδὲν ἐχούσης ἔρημον ἢ ὅλως ἠἡμελημένον, ἀλλὰ καὶ λίαν 
» κ ζΖ Ν ᾽ ἤ 

ἐξησκημένης τῇ φιλοτιμίᾳ τῶν βασιλέων πρὸς ἀλλήλους 
«ς , - ΄ ς - νι “ 

3. ἁμιλλωμένων. Τῶν τε βασιλείων ὁ πρῶτος καὶ δεύτερος 
- ’ »“ » Ἁ “Ὁ ᾿, 

οἶκος κατεβλήθησαν, τῶν ἄλλων σὺν τῷ παρακειμένῳ 
“ “Ὁ ᾿ 

βαλανείῳ μεινάντων, τῷ γε καὶ λούσαντι τὴν πόλιν παρὰ 

ι τὰ ἴῃ τηᾶῖσ. ἃ 4 Βασιλικόν] Λευκός ΤΠΕΟΡΠδη. 9 (βίῃ πιαῦρ. ἃ 
δὲ οἵ. Ρ Λέοντος τῆς βασιλείας Ζν 14 παρασχόμενον 

15 γοῦν] γὰρ Β 18 σεπτέβριον Ῥ σεπτεύριον Β Ι9 ἐπινέμεσιν Ῥ 

23 καὶ ἑκατοστὸν οἵη. 24 καὶ ΞΡοΥβοσ. Β, οἵ. ΑἹ, 25 ὧς] 
καὶ Β ἐκτίθεται ΖΚ 2,6 τὰς] τῆς Β 20 ἠξησκημένης ν 

20 ὁ δεύτερος Β 
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τὴν συμφορὰν ἐκ τῆς πρότερον ἀχρηστίας, ἀνάγκῃ τῶν 
τοῖς ἄλλοις βαλανείοις συμβεβηκότων. Κατέρριψε δὲ 
καὶ τὰς στοὰς τὰς πρὸ τῶν βασιλείων καὶ τὸ ἐπ᾽ αὐταῖς 

τετράπυλον, καὶ τοῦ ἱπποδρομίου δὲ τοὺς περὶ τὰς θύρας 
πύργους, καί τινας τῶν ἐπ᾽ αὐταῖς στοῶν. Κατὰ δὲ τὴν 
παλαιὰν τῶν μὲν στοῶν ἢ οἰκημάτων πτῶσις ὅλως οὐκ 

ἔψαυσε, τῶν δὲ Τραϊανοῦ καὶ Σευήρου καὶ ᾿Αδριανοῦ 
βαλανείων μικρὰ κατασείσας ἀνέτρεψε. Καὶ τῆς γε 

᾿Οστρακίνης οὕτω καλουμένης γειτονίας τινὰ συγκατέ- 
βαλε σὺν καὶ ταῖς στοαῖς καὶ τὸ καλούμενον Νυμφαῖον 

ῥίψας. Ὧν τὸ καθ᾽ ἕκαστον περιέργως ᾿Ιωάννῃ ἱστόρηται 

τῷ ῥήτορι. Φησὶ δ᾽ οὖν ὡς χίλια χρυσίου τάλαντα πρὸς 
τοῦ βασιλέως ἐκ τῶν φόρων ἀφείθη τῇ πόλει, καὶ τοῖς δὲ 
πολιτευταῖς τῶν ἠφανισμένων τῷ πάθει τὰ τέλη" ἐπι- 

μελήσασθαι δὲ τοῦτον καὶ τῶν δημοσίων οἰκοδομῶν. 

18. Συνηνέχθη δὲ τούτοις ὅμοια ἢ καὶ δεινότερα ἀνὰ 

τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἀρχῆς τοῦ κακοῦ γενομένης ἐν 

τῷ παραθαλασσίῳ τῆς πόλεως μέρει, ὅπερ βοὸς καλοῦσι 

πόρον. “Ἱστόρηται δὲ ὡς κατὰ τὰς ἐπιλυχνίους ὥρας 
δαίμων τις κακοῦργος παλαμναῖος γυναικὶ εἰκασθείς, εἴτε 
καὶ ταῖς ἀληθείαις γυνὴ χερνῆτις ὑπὸ δαίμονος οἰστρου- 

μένη----λέγεται γὰρ ἐπ᾽ ἀμφότερα---, λύχνον πρὸς παντο- 
πώλιον ἐνεγκεῖν ὠνησομένη τι τῶν τεταριχευμένων, 
τεθέντος δ᾽ αὖ τοῦ λύχνου τὸ γύναιον ὑπαναχωρῆσαι'" 
τὸ δέ γε πῦρ στυππίου λαβόμενον φλόγα μεγίστην 

ἐξᾶραι, λόγου τε θᾶττον ἐμπρῆσαι τὸ οἴκημα" ἐκ τούτου 
δὲ τὰ παρακείμενα ῥάδιον ἀφανισθῆναι, τοῦ πυρὸς ἀμφι- 
νεμομένου οὐ μόνον τὰ εὐέξαπτα ἀλλὰ καὶ τὰς ἐκ λίθων 
οἰκοδομίας, καὶ ἄχρι τετάρτης ἡμέρας διαμείναντος, καὶ 

πᾶσαν ἄμυναν ὑπερβεβηκότος, τὸ μεσαίτατον ἅπαν τῆς 
πόλεως ἀπὸ τοῦ ἀρκτῴου μέχρι τοῦ νοτίου κλίματος 
δαπανηθῆναι, ἐπὶ πέντε μὲν σταδίους τὸ μῆκος, δεκα- 

τέσσαρας δὲ τὸ πλάτος: ὡς μηδὲν μεταξὺ καταλειφθῆναι 

4 ἱπποδρόμου Ζν τοὺς παρὰ ν᾽ ἐπ᾿ αὐτοῦ ΦΥ͂ ἡ δὲ 

οὔ. Ρ 8 μικρὸν Β 9 συγκατέβαλε ὈΪ5 Α Ιο σὺν ταῖς Ζν 

11 περιέργω Β 12 ὧς] καὶ Β 14 πολίταις ΖΚ 15 τούτων 

ΑΒν οἰκοδομιῶν ΖΚ τό ἴγ ἴῃ ταῦ. ἃ 25 γεοιῃ. Ρν στυπίου 

ΖΥ 28 εὐέξεπτα Ῥ 20 οἰκοδομὰς Βν 30 ὑποβεβηκότος Β 33 ὧς] 
καὶ Β μηδὲ Β 

Γδ 
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Ἁ ὃ , , ὃ “Ὁ ὃ ἰο Ἁ , Ἁ Ἁ μὴ δημοσίων μὴ ἰδιωτικῶν οἰκοδομιῶν, μὴ κίονας, μὴ τὰς 
ἐκ λίθων ψαλίδας, ἀλλὰ πᾶσαν ἀπεσκληκυῖαν ὕλην 
ὥσπερ τι τῶν εὐεξάπτων κατακαυθῆναι. Τοῦτο δὲ τὸ 

ἃ 7 ᾿] Ν “Ὁ ’ὔ ἷ, 5 Φ Ἁ κακὸν γενέσθαι ἐν μὲν τῷ βορείῳ κλίματι, ἐν ᾧ καὶ 
5 νεώρια τῆς πόλεως καθεστᾶσιν, ἀπὸ τοῦ καλουμένου βοὸς 

ἤ , ἴο Δ, 9 ῇ ς [ο » Ν ἰον 

πόρου μέχρι τοῦ παλαιοῦ ᾿Απόλλωνος ἱεροῦ, ἐν δὲ τῷ 

νοτίῳ ἀπὸ τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ λιμένος μέχρις οἰκιῶν οὐ πολὺ 
ω 7 Ἂ 7 

κειμένων τοῦ εὐκτηρίου τῆς ἐπίκλην “Ομονοίας ἐκκλησίας, 
ἐν δὲ τῷ μεσαιτάτῳ τῆς πόλεως μέρει ἀπὸ τοῦ Κωνσταν- 

το τίνου προσαγορευομένου φόρου μέχρι τῆς τοῦ Ταύρου 
καλουμένης ἀγορᾶς, οἰκτρὸν πᾶσι θέαμα καὶ εἰδεχθέ- 

Ἵ Ὰ [ο δ 

807 στατον. Ὅσα γὰρ ἐπηώρητο ] τῇ πόλει κάλλη, ἢ πρὸς 
» ᾿ 

τὸ μεγαλοπρεπὲς καὶ ἀπαράβλητον ἐξησκημένα, ἢ πρὸς 
ν 43 ᾿ “ Ἔ ς Ξ' οι 2 μ᾽ ᾿ κοινὰς ἢ ἰδιωτικὰς καλοῦντα χρείας, ὑφ᾽ ἕν ἐς ὄρη τε καὶ 

15 βουνοὺς ἀπεσχεδιάσθη δυσβάτους τε καὶ δυσδιαπορεύτους 
καὶ παντοίων ὑλῶν πλήρεις, τὴν προτέραν συγχέοντας 
»Μ «ς Χ “ ᾽ Υ ᾿ , 5 7 50... 7 ὄψιν: ὡς μηδὲ τοῖς οἰκήτορσι τὸν τόπον ἐπιτρέπειν εἰδέναι 
τί τε ἢ ὅπη τῶν προτέρων ἐτύγχανεν ὦν. 

14. Ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς χρόνοις, τοῦ Σκυθικοῦ πολέμου 
Ἁ 

2. συνισταμένου πρὸς τοὺς ἑῴους “Ρωμαίους, ἥ τε Θρᾳκία 
“Ὁ ἃς ὦ α 7 2 ! ΝΥ ᾿ς, Ν ς 7 

γῇ καὶ ὁ “Ἑλλήσποντος ἐσείσθη, καὶ ᾿Ιωνία καὶ αἱ καλού- 
“ ᾿, “ “ , 

μεναι Κυκλάδες νῆσοι, ὡς Κνίδου καὶ τῆς Κρητῶν νήσου 
“- 7ὔ 

τὰ πολλὰ κατενεχθῆναι. Καὶ ὄμβρους δὲ ἐξαισίους ὁ 

Πρίσκος ἱστορεῖ γενέσθαι ἀνὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν 
25 καὶ τὴν Βιθυνῶν χώραν, ἐπὶ τρεῖς καὶ τέσσαρας ἡμέρας 

ποταμηδὸν τῶν ὑδάτων ἐξ οὐρανοῦ φερομένων: καὶ ὄρη 
μὲν εἰς πεδία κατενεχθῆναι, κατακλυσθείσας δὲ κώμας 

, ΄ Ν Ν ἧς 2 Ἂ 7 παραπολέσθαι, γενέσθαι δὲ καὶ νήσους ἐν τῇ Βοάνῃ 
΄ ᾽ Ν [ρῚ ,ὔ 3 , 5 - λίμνῃ, οὐ μακρὰν τῆς Νικομηδείας ἀφεστώσης, ἐκ τῶν 

“-“ 3 μ᾽ 8. συνενεχθέντων ἐς αὐτὴν παμπόλλων φορυτῶν. ᾿Αλλὰ 
ταῦτα μὲν ὕστερον ἐπράχθη. 

1 δημόσιον Α 2 κατακαυσθῆναι Ῥν 4 βορίῳ ΑἸιν 5. βοσπό- 

ρου ἃ 1οΟ τοῦ σταυροῦ Α 12 ἀπηάρητο Ῥ κάλλει Α 123 ἀπαρά- 

κλητον 15 ἀπεσχεδιάσθαι ΤΡ 17 τῶν τόπων Τ18ν 

εἰδέναι ἀρρένων Β 18 ὄν Α 19 ἐδ ἰῃ τηᾶῦσ, Α 22 Κνήδου Α 
τῆς Κῶ τῶν νήσων ΖΝ 28 περιαπολέσθαι Β Βοάνῃ] Καικιανῇ Α, 

οὗ. 7γπα΄. 720772117114771 20 ἀφεστώσῃ ρΡτοροδβπογαηΐ Το οἱ ΜΏΠ νυ, φαοά 

Ρτδδβίασα νἹἀθίυσ 30 συνεχθέντων Β ιε ἴῃ τηασρ. 
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ΝΊΠΘΘΡΠ, Χν 20 
Ῥυίβοιις 
ΕῊ ἰν 
110 



66 ἘΕΝΑΘΚΕΙΙ 

ΝίςερΒ. χν 156. Λέων δὲ γαμβρὸν ἐπὶ θυγατρὶ ᾿Αριάδνῃ προσ- 
27 ΄, , ᾽ ΄, ᾿ ᾽ ΄ὕ Ἐακίδεν. λαμβάνεται Ζήνωνα, ᾿Αρικμήσιον μὲν ἐκ σπαργάνων 
Ξ Ῥ- “ 

ηἶν 80 καλούμενον, μετὰ δὲ τοῦ γάμου καὶ τὴν προσηγορίαν 
ΕΥΤΠΕΞ ΜΞ ͵ 

νἱ37: σπροσκτησάμενον ἔκ τινος παρὰ τοῖς ᾿Ισαύροις ἐς μέγα 

κλέος ἐληλυθότος οὕτω προσαγορευομένουι “Ὅθεν δὲ 
Ν προήχθη οὗτος ὁ Ζήνων, τίνος τε χάριν πάντων παρὰ 

τοῦ Λέοντος προεκρίθη, Εὐσταθίῳ ἐκτέθειται τῷ Σύρῳ. 
“Ὁ 3 

Νίσερῃαν 16. Ἔκ πρεσβείας δὲ τῶν ἑσπερίων “Ῥωμαίων, ᾿Αν- 
ἹὙΠεορῆἤδηῃ. , . -ἽἼ ε ἢ 9 ͵, ᾿ ᾿ 

τά θέμιος βασιλεὺς τῆς Ῥώμης ἐκπέμπεται' ᾧ Μαρκιανὸς 
Μ4141].371, εἴ ς ͵ 

Ηδρηπςς νὶ ὁ πρώην βεβασιλευκὼς τὴν οἰκείαν κατενεγγύησε παῖδα. 
369 ᾽ ,ὕ Χ Ν Ν , ’ ς Ῥίοζορ. Εκπέμπεται δὲ στρατηγὸς κατὰ Γιζερίχου Βασιλίσκος, ὁ 

ΓΟ 7] Ἁ ᾽ὔ 5 ,7ὔ τ 

τῆς Λέοντος γυναικὸς Βερίνης ἀδελφός, μετὰ στρατευ- 
͵7ὔ 5 4 “4 “ » Ἷ, 

μάτων ἀριστίνδην συνειλεγμένων. ἽΔΑπερ ἀκριβέστατα 

Ριϑου ῊΟ ρίσκῳ τῷ ῥήτορι πεπόνηται' ὅπως τε δόλῳ περιελθὼν 
ἷν τοο Η Ά ὦ ΡΌΝΡΕ » ᾿ ᾿ς 2 ».. ἡ 5 ΤΒεορμαη. ὁ Λέων μισθὸν ὥσπερ ἀποδιδοὺς τῆς ἐς αὐτὸν προαγωγῆς 
117 ἐδ μξς » 

Ῥίοοορ. ἀναιρεῖ ᾿Ἄσπαρα τὴν ἀρχὴν αὐτῷ περιθέντα, παῖδάς τε 
1340. ἴω ς Ζοπᾶτ, 1 55: αὐτοῦ ᾿Αρταβούριόν τε καὶ Ἰ]ατρίκιον, ὃν Καίσαρα πε- 

δὴ 

ποίητο πρότερον ἵνα τὴν λσπαρος εὔνοιαν κτήσηται. 
7108. Μετὰ δὲ τὴν τοῦ ᾿Ανθεμίου σφαγὴν πέμπτον ἔτος τῆς 
ΠΟ ν Ῥώμης βασιλεύσαντος, ὑπὸ “Ρεκίμερος βασιλεὺς ᾽᾿Ολύ- 

τς μλξα: βριος ἀναγορεύεται, καὶ μετ᾽ αὐτὸν βασιλεὺς προχειρί- 
Ζαομαίας ἕεται Γλυκέριος. Ὃν ἐκβαλὼν Νέπως μετὰ πέμπτον 

ΚΣ ἔτος τῆς ἀρχῆς κρατεῖ, ἐπίσκοπόν τε “Ῥωμαίων τὸν 
Γλυκέριον εἰς Σάλωνα πόλιν τῆς ] Δαλματίας χειροτονεῖ" 
ἐκβάλλεταί τε ὑπὸ ᾿Ορέστου, καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον ὁ τούτου 

παῖς Ῥωμύλλος ὁ ἐπίκλην Αὐγουστοῦλος, ὃς ἔσχατος τῆς 
;; “Ὁ 

“Ῥώμης αὐτοκράτωρ κατέστη, μετὰ τρεῖς καὶ τριακοσίους 

2 ᾿Αρικμῆσον ΜΌ]Π|ΕΥ; νοοδίαγ Ταρασικοδίσσας ἀρυᾶ (αηά. 1ς. ΕῊ 

ἷν 135, Ταρασισκωδίσαιος ἀρυ Αραιῃίαπη ἵν 29, Στρακωδίσοσος ἀρὰ Μαϊαὶ. 
(Ηεγμλθβ νἱ 371), Τρασκαλισσαῖος ἀρυᾷ ὙΠΕοΟρΠδΔη. 129, ὁ Κοδισσεὺς 
ΟΒτοη. Ῥάβοῆ. 599 4 κ[αταἸκτησάμενος οὑτὴ τὰ5. Β παρὰ] περὶ Β 

6 προσήχθη Μύ]ΠεΓ " προὐκρίθη δν ἐκτέθηται ΤΡ 

8 ς΄ ἴῃ τηδῦσ, Α “Ῥωμαίων, ἧς ΒΌΡΕΙ5οΥ., Β 11 Γιεζερίχου Ῥ 
12 Βηρήνης Α τό θέντα Ῥ 17 ᾿Αρδαβούριον ξν τε οἵὴ. ΓΒ ν 

Καίσαρα] ᾽ ἄσαρα Ῥ 18 ἄνοιαν Β 19 εἰ ἴῃ τῆᾶῖρ. ἃ τη8]15 πέντε 
ἔτεσιν, 564 οἵ, Ρ. 559 1. 20 Ῥεκίμβερος Β Ὀλύμβριος Β 
22 Νέπους Β, Νεποτιανός ΤΏΘΟΡΠΔη. 23 ἔτος] ίοτί. μῆνα, οἵ, ΤΠΘΟΡΠδΠη. 
ε΄ μῆνας (η΄ μῆνας Τοἢ. ΑἸΕΟΟΠ.); μετὰ ἀδ]οηάπτῃ ραίαι Ναὶ. τῆς ἀρχῆς 
Ῥωμαίων κρατεῖ, ἐπίσκοπόν τε α]., απο ρ]αοεί 24 Σαλῶνα Α 
Σάλωνας ΖΥῪ 

δ 

908 

20 

8909 

28 

πασπ π  εο τὐνφῇῤ“΄“΄΄σψτυν 



ΓΠΙΒΕΕ ΠΠ 1ς--τ8 67 

καὶ χιλίους ἐνιαυτοὺς τῆς Ρωμύλου βασιλείας. Μεθ᾽ ὃν 

Ὀδόακρος τὰ Ῥωμαίων μεταχειρίζεται πράγματα, τῆς 
Ν ᾿ 7 ς ᾿ » ͵ ς-.- Ἀ 

μὲν βασιλέως προσηγορίας ἑαυτὸν ἀφελών, ῥῆγα δὲ 
προσειπών. 

“- ς 

5 117. Κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον Λέων ὁ βασιλεὺς ἐν 
Βυζαντίῳ τὴν βασιλείαν ἀποτίθεται, ἑπτὰ καὶ δέκα ταύ- 

» ᾿] ͵ , [4] ε ἴω Ἁ » 7 

τὴν ἔτη ἰθύνας, Λέοντα τῆς ἑαυτοῦ θυγατρὸς ᾿Αριάδνης 

καὶ Ζήνωνος υἱὸν ὄντα νήπιον βασιλέα χειροτονήσας. 
, ς ἃ Ἁ Ἀ, - 

Μεθ᾿ ὃν Ζήνων ὁ πατὴρ τὸ ἁλουργὲς σχῆμα περιτίθεται, 
“ ζΖ Ν Ἂ 

το Βερίνης τῆς Λέοντος γυναικὸς ὡς γαμβρῷ συνεπιλα- 

βούσης. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ παιδὸς μετὰ χρόνον 

βραχύν, ὁ Ζήνων μόνος διέμεινε κρατῶν τῆς ἡγεμονίας. 

Ἃ δὲ πρὸς αὐτοῦ ἢ κατ᾽ αὐτοῦ πέπρακται, καὶ ὅσα ἕτερα 
συνηνέχθη, τὰ ἑξῆς παραστήσει, τοῦ κρείττονος ἐπινεύ- 

ι5 σαντος. 
Τέλος τοῦ δευτέρου λόγου. 

18. Εἰσὶν ὡς ἐν ἐπιτομῇ τὰ ἐν τῇ συνόδῳ τῇ ἐν 
Καλχηδόνι συλλεγείσῃ κεκινημένα ἐν τούτοις" 

Τὸν τόπον Λέοντος ἀρχιερέως τῆς πρεσβυτέρας 
ς 2 ῇ ω Ν } ῇ ο Ρώμης ἐπλήρουν ἸΙασκασῖνος καὶ Λουκένσιος ἐπίσκοποι, 

.] 7 “ 

καὶ Βονιφάτιος πρεσβύτερος: ᾿Ανατολίου τῆς Κωνσταν- 
7 ΄ Ν “Ὁ ᾽ , ῇ τίνου προεδρεύοντος, καὶ τῆς ᾿Αλεξανδρέων Διοσκόρου 

“ ᾽ 

810 ἐπισκοποῦντος, Μαξίμου τε αὖ ᾿Αν]τιοχείας, καὶ Ἰουβενα- 
͵ὕ ξς ,ὔ Ν “ ᾽ ᾽ ΓΑ Ἁ Ρ] , ᾿ 

λίου Ἱεροσολύμων, καὶ τῶν ἀμφ᾽ αὐτοὺς ἐπισκόπων" οἷς 
25 παρῆσαν οἱ τὰ κορυφαῖα τῆς ὑπερφυοῦς γερουσίας ἔχοντες. 

Ν ἃ ς Ν “ “ , » Ἃ Πρὸς οὺς οἱ τὸν τόπον πληροῦντες Λέοντος ἔφασκον μὴ 
δεῖν Διόσκορον συγκάθεδρον σφίσι γενέσθαι: τοῦτο γὰρ 
αὐτοῖς ἐπιτρέψαι τὸν Λέοντα' ἢ εἰ τοῦτο μὴ γένηται, 

» Ἁ Μ “Ὁ » , 7] Χ , Ἂ 

αὐτοὺς ἔξω τῆς ἐκκλησίας γίνεσθαι. ἹΚαὶ πυθομένης τῆς 
80 γερουσίας τί τὰ ἐπαγόμενα τῷ Διοσκόρῳ εἴη, διεξῆλθον 

λόγον ὀφείλειν τὸν Διόσκορον δοῦναι τῆς ἰδίας κρίσεως, 
πρόσωπον κριτοῦ παρὰ τὸ εἰκὸς ἀνειληφότα τῆς ἐπι- 

ι Ῥωμύλλου 1, ν ῬῬωμύλλας Β 5. τὴ ἴὴ τηδῖρ. ἃ κατὰ τοῦ τὸν 

χρόνον Β 9 Θχϑρεοίαβ μεθ᾽ οὗ νεὶ] μεθ᾽ ὃν καὶ 14 ξυνηνέχθη ῬΒ ν 
ἐπινεύοντος ΖΚ 16 τέλος... λόγου οτχ. ΑΡ 17---τ8 εἰσὶν.. τούτοις 

δι: 18 Καχηδόνι 1, 20 Πασκασιανὸς Β Λουκέντιος Υ 

20---21 καὶ Λουκένσιος... Βονιφάτιος οτη. Α 22 Διοσκούρου Α 23 Μαξι- 
μίνου Α 24 καὶ τῶν] μετὰ τῶν ΝΙΊ΄., γαοίϊτ5 27 δεῖ Α 28 μὴ 

ΟΠ]. 2420 γενέσθαι Σν 30 τίνα ῬΒ ν τὰ] ταῦτα Α ἀπαγόμενα Α. 

τχω 

ΝΊΠΘΡΗ.Χν 29 
ΤΠεορἤδη. 

120 

Οταπιασ. Απ. 
Ῥαγσ. 1 τὸς 

Μαῖα). 375 
Ζομδυ. 111 

254 
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Ο(οηο. νὶ 584 

1014, 

δὸ ΕΝΑΘΚΙΙ 

“- “ « ΄ 

τροπῆς ἄνευ τοῦ τὴν ἐπισκοπὴν Ῥώμης πρυτανεύοντος. 
- “ 2 Ν 

Ὧν εἰρημένων, καὶ Διοσκόρου κρίσει τῆς συγκλήτου ἀνὰ 
“- ς “ “ 

τὸν μέσον καθεσθέντος χῶρον, Εὐσέβιος ὁ τοῦ Δορυλαίου 
5 ΄ 3 , Ν "ἢ , 3 5 ΄“ Ὁ 

ἐπίσκοπος ἐξήτει τὰς ἐπιδεδομένας παρ᾽ αὐτοῦ τῇ βασι- 

λείᾳ δεήσεις ἀναγνωσθῆναι, φήσας ἐπὶ λέξεως ταῦτα: 4 ω γ ; ᾿ 
Ν ᾽ ΄  φ ἰά “Ἠδέκημαι παρὰ Διοσκόρου, ἠδίκηται ἡ πίστις, ἐφο- 

᾿ ᾽ , 

νεύθη Φλαβιανὸς ὁ ἐπίσκοπος, ἅμα ἐμοὶ ἀδίκως καθηρέθη 
“ “ 2) 

παρ᾽ αὐτοῦ: κελεύσατε τὰς δεήσεις μου ἀναγνωσθῆναι. 
, 

Οὗὐ δὴ διαλαληθέντος γενέσθαι, ἡ δέησις ἀναγνώσεως 
ἔτυχε ταυτὶ φθεγγομένη τὰ ῥήματα" 

«Παρὰ Εὐσεβίου τοῦ ἐλαχίστου ἐπισκόπου Δορυλαίου, 
“ “ “ 

ποιουμένου τὸν λόγον ὑπέρ τε ἑαυτοῦ καὶ τῆς ὀρθοδόξου 
“ ’ὔ “ “ ΄ 

πίστεως, καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐν ἁγίοις Φλαβιανοῦ τοῦ γενομένου 
, 

ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 
Ν Ὁ 4 , 7 φ , Ἂ, ἰω ς Σκοπὸς τῷ ὑμετέρῳ κράτει ἁπάντων μὲν τῶν ὑπη- 

-“ “ ͵ “ 3 ΄ 

κόων προνοεῖν καὶ χεῖρα ὀρέγειν ἅπασι τοῖς ἀδικουμένοις, 
, »“"ἅ» , “ Ἃ. , ν 

μάλιστα δὲ τοῖς εἰς ἱερωσύνην τελοῦσι, καὶ ἐν τούτῳ τὸ 
“ ΙΑ 3 π - 

θεῖον θεραπεύοντες, παρ᾽ οὗ τὸ βασιλεύειν ὑμῖν καὶ 
- - » ὦ 9 5, κ 

κρατεῖν τῶν ὑφ᾽ ἥλιον δεδώρηται. ᾿Επεὶ οὖν πολλὰ καὶ 
Ὁ ς 

δεινὰ παρὰ πᾶσαν ἀκολουθίαν ἡ εἰς Χριστὸν πίστις καὶ 
ς - ῇ Ν ῇ “ 3 ΄ ἡμεῖς πεπόνθαμεν παρὰ Διοσκόρου τοῦ εὐλαβεστάτου 
3 ἐᾷ “ 2 ἐᾷ ῇ ῇ, “ 

ἐπισκόπου τῆς ᾿Αλεξανδρέων μεγαλοπόλεως, πρόσιμεν τῇ 
6 “ 3 ,ὔ “ Υ͂ 2 “ “ 

ὑμετέρᾳ εὐσεβείᾳ τῶν δικαίων ἀξιοῦντες τυχεῖν. 
“ ’ “ 

Τὰ δὲ τοῦ πράγματος ἐν τούτοις" ἐπὶ τῆς ἔναγχος γενο- 
ῇ “ὋΣ Ἕ “ «Ὁ Ι͂ μένης συνόδου ἐν τῇ Εἰφεσίων μητροπόλει---ἣν ὄφελόν γε 

5 ᾿ “ “ Χ “ “ Ν , 

ἦν μὴ γενέσθαι, ἵνα μὴ κακῶν καὶ ταραχῆς τὴν οἰκουμένην 
2 7 «ς Ἂς Υ Ε] 3. Ὁ 7] Ν 

ἐμπλήσῃ---ὁ χρηστὸς Διόσκορος παρ᾽ οὐδὲν θέμενος τὸν 
“ Ν Ν “ “ , ς Ἃ 

τοῦ δικαίου λόγον καὶ τὸν τοῦ θεοῦ φόβον, ὁμόδοξος ὧν 
ΙΝ ς Υ ΡῚ “ “ 7 “ 

καὶ ὁμόφρων Εἰὐτυχοῦς τοῦ ματαιόφρονος καὶ αἱρετικοῦ, 
Ν Ἁ 

λανθάνων δὲ τοὺς πολλούς, ὡς ὕστερον ἑαυτὸν ἐφανέ- 
ιν Ν Χ Α, Ψ ᾽ »“ Ν ρωσεν, εὑρὼν καιρὸν τὴν γεγενημένην παρ᾽ ἐμοῦ κατὰ 

8 -“"ο Ὄ 7 3 “ Ν » 5» ΕῚ “ 

Εὐτυχοῦς ὁμοδόξου αὐτοῦ κατηγορίαν καὶ τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ 
5 ῸὉᾳ ΄-“ νΥ -“ “ Ἕ ᾿4 , 

ἐξενεχθεῖσαν ψῆφον παρὰ τοῦ τῆς ὁσίας λήξεως Φλαβι- 
“ΟΣ , “ τ 7 » ἣν ᾿ 

ανοῦ ἐπισκόπου, πλῆθος ] ἀτάκτων ὄχλων συναγαγὼν καὶ 

1 τῆς ἐπισκοπῆς Β 4 πὸ ΠΡ ν καθίσταντος Α στάντος ΖΥ, Εἴη. 6Χ 

Αοί. χορόν Α ἡ ὁ οἴω. Δοί. καθῃρέθη ἀδίκως Αεἰ. 11 ας 

να. ἰδοί. Αοΐ. νἱάδ Ρ. 42 12 ὑπέρ] ὑπό Β αὐτοῦ Α 13 ὑπὲρ] ὑπὸ Β 

20 ἐν Χριστῷ Β 23 ἡμετέρα Α 20 λανθάνειν Β ὡς ἐς ὕστερον Ζν 
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ΠΙΒΕΒΚ ΠΙ 1 όρ 

. ἈΝ “-“ 

δυναστείαν ἑαυτῷ διὰ χρημάτων πορισάμενος, τὴν εὐσεβῆ 
͵ “ , κα Ν 

θρησκείαν τῶν ὀρθοδόξων τό γε ἧκον εἰς αὐτὸν ἐλυμήνατο, 
᾿ ᾿ ͵ ᾽ Ν Ν 7 “ » 

καὶ τὴν κακοδοξίαν Εὐτυχοῦς τοῦ μονάζοντος, ἥτις ἄνωθεν 
ω ᾿ “ 

καὶ ἐξ ἀρχῆς παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων ἀπεκηρύχθη, 
᾽ ’ ᾽ ᾿ Ων ᾽ Ἀ Ν 4 ᾽ “ 

5 ἐβεβαίωσεν. ᾿Επεὶ οὖν οὐ μικρὰ τὰ τετολμημένα αὐτῷ 
κατά τε τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως καὶ καθ᾽ ἡμῶν, δεόμεθα 

καὶ προσπίπτομεν τῷ ὑμετέρῳ κράτει θεσπίσαι τὸν αὐτὸν 
. , ει 7 “ » , “ 

εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Διόσκορον ἀπολογήσασθαι τοῖς 
» -“ ᾽ “Ὁ [4] ΄-“ 

παρ᾽ ἡμῶν αὐτῷ ἐπαγομένοις" δηλαδὴ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ 
1] ᾿ Α 

το καθ᾽ ἡμῶν πεπραγμένων ὑπομνημάτων ἀναγινωσκομένων 
ἥν ΝΥ Υ. ἢ ἃ , ᾽ - 4 ἃ 
ἐπὶ τῆς ἁγίας συνόδου, δι’ ὧν δυνάμεθα ἀποδεῖξαι αὐτὸν 

᾿ ᾽ , ἮΝ - , ,ὔ . “ ᾽ 
καὶ ἀλλότριον τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, καὶ αἵρεσιν ἀσε- 

ῇ “Ὁ): 

βείας πεπληρωμένην κρατύναντα, καὶ ἀδίκως ἡμᾶς καθε- 

λόντα καὶ τὰ δεινὰ ἡμᾶς κατειργασμένον: θείων καὶ 
ι5 προσκυνουμένων ὑμῶν μανδάτων καταπεμπομένων τῇ 

ἁγίᾳ καὶ οἰκουμενικῇ συνόδῳ τῶν θεοφιλεστάτων ἐπι- 
“ “- 7 ῇ 

σκόπων, ἐφ᾽ ᾧ τε ἡμῶν καὶ τοῦ προειρημένου Διοσκόρου 
“ “ ΄“ “ὦ: ᾽ 

διακοῦσαι, καὶ ἀνενεγκεῖν εἰς γνῶσιν τῆς ὑμετέρας εὐσε- 
“ Ἁ Ν ͵ οὶ 

βείας πάντα τὰ πραττόμενα πρὸς τὸ παριστάμενον τῇ 
᾽ Ἧ ς »“) “- Ν 3 ῇ 3 , 

0. ἀθανάτῳ ὑμῶν κορυφῇ. Καὶ τούτου τυχόντες ἀδιαλεί- 
ς “ » [. ε . πτους εὐχὰς ἀναπέμψομεν ὑπὲρ τοῦ αἰωνίου ὑμῶν κρά- 

τους, θειότατοι βασιλεῖς." 
[4] ᾽ 7 

Ἔκ κοινῆς τοίνυν δεήσεως Διοσκόρου τε καὶ Εὐσεβίου, 
δυ, “ἢ “- ΄ » ᾽ 7] , Ζ ἣ “ τὰ ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐν ᾿᾿φέσῳ συνόδῳ πεπραγμένα διὰ τῆς 

ν᾽ ,ὔ 2 “Ὁ 2 ᾿ 2 7 ὦ 3 ᾿ 

25 ἀναγνώσεως ἐδηλοῦντο' δι’ ὧν ἐδείκνυτο τὴν ἐπιστολὴν 

Λέοντος μὴ ἀναγνωσθῆναι, καὶ ταῦτα διαλαλιᾶς ἐνε- 
᾽ 4 χθείσης ἅπαξ καὶ δὶς περὶ τούτουι ᾿Εφ᾽ οἷς Διόσκορος 

-“ “ 

τὴν αἰτίαν ἀπαιτηθεὶς εἰπεῖν, διεξῆλθεν ἅπαξ καὶ δὶς 
“ “ ᾽ 

τοῦτο διαλαλῆσαι γενέσθαι, ἤτησέ τε καὶ ᾿Ιουβενάλιον 
7 - 

30 τὸν Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπον καὶ Θαλάσσιον τῆς πρώτης 
Καππαδοκῶν Καισαρείας τὰ περὶ τούτων διασαφῆσαι" 

Ὶ » “ Ἁ ,Ἶ , Ἁ Ψ 7 “ 5 

σὺν αὐτῷ γὰρ καὶ τούτους τὴν αὐθεντίαν λαβεῖν. ᾿᾽Ἴου- 
7 , 

βενάλιος μὲν οὖν ἔφησεν ὡς θείου γράμματος ἡγησαμένου 
, .] »“" ΠΡ  Ά. 4 -“ Ὰ 

διελάλησεν ἐκεῖνο τῇ ἀναγνώσει καθυποβληθῆναι, ὕστερον 

ι αὐτῶ 9 παρ᾽ ἡμῖν ἃ ἐπαναγομένοις Β 11 ἐπὶ] ὑπὸ 

Βν 15 ἡμῶν ἃ 18 διακοῦσαι δοκοῦσι Β ἡμετέρας Α. 

“6 ἐξενεχθείσης Ζν 27 περὶ] παρὰ Β 28 [εἰπεῖν δι]εξῆλθεν ἐναηῃ. Β 
αὐτὸν απίς ἅπαξ Δαά. Ζν 22 ὡς] καὶ Β 

(οηο. νἱ 585 

ΤΌϊά. δτό6 

“Ὡχν 

“«ααὐναι,δδανανοι, ἐὰν. κα ὡϑυΝδθνδω.νδῥωΤμοΤιν.. .. μἕὼ- »υΝ μνΝννν. .-.“ 

-- ὦ 

ἥἂ-Ξ--- " δέοι...“ ὦ... 



Ο(οηο. νὶ 624 

1014, 628 

1ΡΪ4. 633 

1014. 636 

70 ΕΝΑΘΚΙῚΙῚΙ 

Ν 7 “Ὁ 2 »“"» “" , ,ὔ Ν δὲ μηδένα τῆς ἐπιστολῆς μνημονεῦσαι: Θαλάσσιος δέ, μὴ 
“ μ - ῇ 

κωλῦσαι ταύτην ἀναγνωσθῆναι, μηδὲ τοσαύτην ἐσχηκέναι 

παρρησίαν ὥστε καὶ μόνον οἷόν τε γενέσθαι τυπῶσαι τὴν 

ἀνάγνωσιν προελθεῖν. 
“ - ᾿ “ 

Τῆς τοίνυν τῶν πεπραγμένων ἀναγνώσεως προϊούσης, 
“ “ [οὶ 

καί τινων ῥήσεων ὡς πλαστῶν ἐπιλαβομένων ἐνίων τῶν 
5 ΄ 2 Ν Ἷᾷ « “ 3 ᾽ , 

ἐπισκόπων, ἐρωτηθεὶς Στέφανος ὁ τῆς ᾿Εφεσίων πρόεδρος 
΄ [ο ς , 3 - “ “4 τίνες τῶν ὑπογραφόντων [ αὐτῷ τηνικαῦτα συνεξελάμ- 

[ο 3 ς 2 “Ὁ 7, βανον, διεξῆλθεν ᾿Ιουλιανὸν ὑπογράψαι αὐτῷ ἐπίσκοπον 
“ , , Ν “Ὁ Ἁ 

ὕστερον γενόμενον Λεβήδου καὶ Κρισπῖνον: τοὺς δέ γε 
ὑπογράφοντας Διοσκόρῳ τοῦτο μὴ συγχωρῆσαι γενέσθαι, 

ἀλλὰ καὶ τοὺς δακτύλους ἐπιλαβέσθαι τῶν ὑπογραφόντων, 
ὡς καὶ τὰ αἴσχιστα αὐτοὺς κινδυνεῦσαι παθεῖν. Ὃ αὐτὸς 

τοίνυν Στέφανος κατέθετο ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῇ 
“- “ ς 

καθαιρέσει τοῦ Φλαβιανοῦ ὑποσημήνασθαι. Τούτοις 
2 “ 3 Ἷ, 2 , ..9 7 2 , , 

ἐπῆγεν ᾿Ακάκιος ᾿Αριαραθείας ἐπίσκοπος ἀγράφῳ χάρτῃ 
» Ν ἐδ χ, , πάντας ὑπογράψαι πρὸς βίας τε καὶ ἀνάγκης, μυρίοις 

Ὁ ΄-“ 5 ΄“"Ζ 

κακοῖς περιβληθέντας, στρατιωτῶν αὐτοὺς μετὰ φονικῶν 
ὀργάνων περιστοιχισάντων. 

“ 4 , » 3 7 

Εἶτα πάλιν ἑτέρας φάσεως ἀνεγνωσμένης, Θεόδωρος 
, ΄ 7 “ 

ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως ἔφη μηδένα ταῦτα φθέγ- 
“ 

ξασθαι. ἹἸ]ροκοπτούσης δὲ καὶ οὕτως τῆς ἀναγνώσεως, 

ἐπειδή τι χωρίον περιεῖχεν Εὐτυχῆ διεξελθεῖν" “ Καὶ τοὺς 
΄ “ -“ “ λέγοντας τὴν σάρκα τοῦ θεοῦ καὶ κυρίου καὶ σωτῆρος 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐξ οὐρανῶν κατεληλυθέναι,᾽ Ἑὐσέ- 
. Ν 7 ΝΥ “ “- 

βιον ἔλεγε τὰ γράμματα πρὸς ταῦτα διεξελθεῖν ὡς εἰρήκει 
εἰ 3 5. 3 - 3 , Ν , 3 “ Ν μὲν τὸ ἐξ οὐρανῶν, οὐ προστέθεικε δὲ πόθεν" ἐπεῖξαι δὲ 

, Ω Διογένην ἐπίσκοπον Κυζίκου" “Πόθεν οὖν; εἰπέ, καὶ μὴ 
“ 7 “3»ν 

συγχωρηθῆναι αὐτοὺς περαιτέρω τούτων ἐπιζητῆσαι. Εἶτα 
ἘΞ Ἀ ΕΝ 

δηλοῦσι τὰ αὐτὰ πεπραγμένα Βασίλειον μὲν ἐπίσκοπον 
» 3 “- “ 

Σελευκείας ᾿Ισαυρίας εἰπεῖν: “Προσκυνῶ τὸν ἕνα κύριον 

2 παρρησίαν] αὐθεντίαν Αοἰ. 6 ὡ»] καὶ Β 8 ἐξελάμβανον 
Αοἰ. 9--ἰὸ ὕστερον ἐπίσκοπον Β το Λεβίδου Βν Κρισπῆνον ΒΥ 

12 τῶν δακτύλων Ζν 15. τοῦ οτῆ. ΖῪ τούτους Β 18 παραβλη- 
θέντας Β αὐτοῖς Βῦν 20 φάσεως] πράξεως ΝΙς. 24 Ροϑβί τοὺς 

λέγοντας ΞῈΡΡΙ. ἀναθεματίζων ὁχ Αοἱ. Τιον ἢ τοῦ κυρίου καὶ τοῦ θεοῦ 
ἡμῶν Αεἰ. 25 ἡμῶν οἴῃ. Ῥ 27 προστεθείκει ΖΚ ἐπιξαίσαι Α 

28 εἶπεν 20 τούτων οἵη. Β 30 μὲν ΟΠ]. ΖΡ 31 προσκυνῶν Β 
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ΠΙΒΕΒ 1 18 γι 

«ς .- ᾽ “-“ Ν ἃ [Δ “ »“ Ν , Ν 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μόνον θεὸν 
, Ἁ Ἁ 7 Ν Ἁ “ 2 ζ ,ὔ Λόγον μετὰ τὴν σάρκωσιν καὶ τὴν ἕνωσιν ἐν δύο φύσεσι 

“ Ἁ ᾽ “ 

γνωριζόμενον, καὶ πρὸς ταῦτα τοὺς Αἰγυπτίους ἀναβοῆ- 
( Ἁ » ͵7ὔ λ 7 Ν [2 [Δ » »"». 

σαι" “ Τὸν ἀμέριστον μηδεὶς χωριζέτω, τὸν ἕνα υἱὸν οὐ δεῖ 

σι λέγειν δύο, τοὺς δὲ ᾿Ανατολικοὺς κραυγάσαι" “᾿Ανάθεμα 
τῷ μερίξι ἰνάθεμα τῷ διαιροῦντι.᾽ ᾿Ερωτηθῆναι δὲ τὸν (ους. νὶ 6 ᾧ μερίζοντι, ἀνάθεμα τῷ διαιροῦντι. ρωτηθὴν ὃν Ὅοης. νἱ 637 
Εὐτυχῆ τὰ αὐτὰ πεπραγμένα λέγει εἴ φησι δύο φύσεις 
3 “ “Ἁ » - 2 “ οὶ ͵ Χ , 0. ἐν τῷ Χριστῷ, εἰπεῖν τε ἐκεῖνον ἐκ δύο μὲν φύσεων εἰδέναι 

Ν Ν ω 

τὸν Χριστὸν πρὸ τῆς ἑνώσεως, μετὰ δὲ τὴν ἕνωσιν, μίαν" 

το εἰπεῖν τε Βασίλειον ὡς εἰ μὴ μετὰ τὴν ἕνωσιν ἀχωρίστους 
Ἁ 3 , 7 , ΄ ᾿ ΄ ᾿ 

καὶ ἀσυγχύτους λέγει δύο φύσεις, σύγχυσιν λέγει καὶ 
ἃ σύγκρασιν εἰ μέντοι προσθήσει “ σεσαρκωμένην καὶ ἐν- 

7 ᾽) λ 7 7ὔ μ Ν 

ανθρωπήσασαν,᾽ καὶ νοήσει παραπλησίως Κυρίλλῳ τὴν 

σάρκωσιν καὶ τὴν ἐνανθρώπησιν, τὰ αὐτὰ λέγειν αὐτοῖς" 
ὔ “ 

ι5 ἄλλο μὲν γάρ τι εἶναι τὴν θεότητα τὴν ἐκ τοῦ πατρός, 
Μ ,ὔ Χ Φ ͵ Ἁ ᾽ [ο] , 

313 ἄλλο δέ τι τὴν ἀνθρωπότητα τὴν ἐκ τῆς μητρός. 
ἥ » , “ 3 , “ ΄ Ἂ ἢ Ὧν ἐρωτηθέντων ὅτου οὖν χάριν τῇ καθαιρέσει τῇ κατὰ 

Φλαβιανοῦ ὑπέγραψαν, τοὺς ᾿Ανατολικοὺς δηλοῦσι τὰ 
’ “ , 

γράμματα βοῆσαι: “Ἰ1Ἰ]άντες ἡμάρτομεν, πάντες συγ- τρία. 

29 γνώμην αἰτοῦμεν.᾽ Εἶτα πάλιν ἡ ἀνάγνωσις προκόπτουσα 
»-“ Ἁ ἢ ἴω] 

δηλοῖ τοὺς ἐπισκόπους ἐρωτηθῆναι τίνος χάριν τὸν ἘΕὺύ- 
σέβιον εἰσελθεῖν βουληθέντα οὐκ εἴασαν. ἹἸΠρὸς ἃ τυϊά. ὁμ 

7 Διόσκορος ἔφη κομμονιτώριον τὸν ᾿Ελπίδιον ἐπιφέρεσθαι, 
᾽ -“ [ο Ἁ 

κἀκεῖνον διαβεβαιώσασθαι Θεοδόσιον κελεῦσαι τὸν βασι- 
“-“ Χ 

"3λέα τὸν Εὐσέβιον παρόδου μὴ τυχεῖν. Τὰ αὐτὰ καὶ 
Ε] , » “ »“» Ν 7 [1 7 

Ιουβενάλιον εἰπεῖν δηλοῦσι τὰ πεπραγμένα. Ὁ μέντοι γε 
, ἃ ψ Ἂ 

Θαλάσσιος ἔφη τὴν αὐθεντίαν μὴ ἔχειν. “Απερ πρὸς τῶν 
᾽ 

ἀρχόντων καταγνώσεως ἔτυχε' μηδὲ γὰρ ἀπολογίαν 
7 .] ε Ἁ ΄ 

εἶναι ταύτην πίστεως προκειμένης. ᾿Εφ᾽ οἷς τὸν Διόσκο- 

30 ρον μέμψασθαι δηλοῦσι τὰ κεκινημένα διεξελθόντα" “ Νῦν 
"“ , , “ » Ἃ ῇ 3) ποῖοι κανόνες σώζονται, ὅτι ἐσῆλθε Θεοδώρητος ;" τήν τε 

Ι ἡμῶν οἴῃ. Α τὸν μονογενῆ Ῥοβί θεοῦ αἀά. Αεἰ. μόνον οΟΤη. 

Αεοἰ. θεοῦ λόγον ΑΡ 2 ἕνωσιν] ἐνανθρώπησιν Αοί. 4 υἱὸν οὐδεὶς 
λέγει δύο Αεί. 9-1οὸ μίαν.. ἕνωσιν οτη. Ῥ ΙΟ--ἰἰ ἐὰν μὴ...εἴπῃς 

Αοεἰ. 12 προσθήση Α προσθήσεις Ρ 15. ἡ θεότης αὐτοῦ ἡ ἐκ Αοί. 

τό τι οὔ. Αεοί. 17 οὖν οἵη. ΖΥ 18 Φλαβιανὸν Α 32 συνελ- 
θεῖν Β 23 κομμονητόριον 1,Β ν κομμοτήριον Ρ 26 γε οῃ. Ρ 

30 μέμψασθαι] πέμψασθαι Β ν δη[λοῦ]σι αναη. Β 21 ποῖοι σώζονται 

κανόνες Δεῖ. 



(οηο. νὶ 9ο8 

1014. ο36 

72 ΕΝΑΘΚΙ 

“ , 3 

σύγκλητον ἀποφήνασθαι ὡς κατήγορον Θεοδώρητον εἰσ- 
-“ ς “ ελθεῖν. ᾿Ἐσπισημήνασθαί τε Διόσκορον ὡς ἐν τάξει 

᾽ ᾿] “-“ 

ἐπισκόπου καθέζεται: καὶ τὴν σύγκλητον πάλιν εἰπεῖν 
, ΄ » , 

ὡς καὶ Εὐσέβιος καὶ Θεοδώρητος κατηγόρων τάξιν ἐπέ- 
5 , , χουσιν, ὥσπερ οὖν καὶ Διόσκορος κατηγορουμένου τάξιν 

ἐκληρώσατο. 
σ᾿ , 

Πάντων τοίνυν τῶν κατὰ τὴν δευτέραν σύνοδον τῶν ἐν 
3 » :] , 3) α οἷν Ἁ 

᾿Εφέσῳ ἀνεγνωσμένων, καὶ τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς κατὰ 
“. ,ὔ 5 ᾿ς 

Φλαβιανοῦ καὶ ἙΕϊσεβίου ὡσαύτως ἀναγινωσκομένης, 
ν ςι «» ς , » 53 32 ε πρὸς τῇ ῥήσει “ἔνθα γε ἱἹλάριος ἐπίσκοπος εἶπεν, οἱ 

“Ὁ “Ὁ. ἃ " “Ὁ 

τῆς ἀνατολῆς ἐπίσκοποι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς ἐβόησαν" 
, ΄'ὶ , “ 

“᾿Ανάθεμα Διοσκόρῳ: Ταύτῃ τῇ ὥρᾳ καθεῖλε, ταύτῃ τῇ 
ον ἵ 3.5 ὡὧἕ ἰ ΕῚ ὥρᾳ καθαιρεθῇ. ἽΑγιε Κύριε, σὺ αὐτὸν ἐκδίκησον. ᾽Ορ- 
ἴω ᾽ , 

θόδοξε βασιλεῦ, σὺ αὐτὸν ἐκδίκησον. Λέοντος πολλὰ τὰ 
5 “ ’ Χ ον 49} 2) 3. Ν [ο 
ἔτη. Τοῦ πατριάρχου πολλὰ τὰ ἔτη. Εἶτα καὶ τῶν 

- , Χ 
ἑξῆς ἀνεγνωσμένων, τῶν δηλούντων πάντας τοὺς συνει- 

᾿ 7] ἊΜ ᾿ 

λεγμένους ἐπισκόπους συναινέσαι τῇ καθαιρέσει Φλαβια- 
»“ 3 γ᾽ 

νοῦ καὶ [ Ἐὐσεβίου, οἱ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες διελάλησαν 
3 ἣ, “ 6 ἐπὶ λέξεως οὕτως" 

εΥ “ 9 , 

“Περὶ μὲν τῆς ὀρθοδόξου καὶ καθολικῆς πίστεως 
, , ΄ Ὁ ς ἍΝ 3 , 

τελειότερον συνόδου γενομένης τῇ ὑστεραίᾳ ἀκριβεστέραν 
͵ ν, ΔΝ ,] “ Ι] ΙΝ Ν Ν 

ἐξέτασιν δεῖν γενέσθαι συνορῶμεν. ᾿Επειδὴ δὲ Φλαβιανὸς 
, φ »“ ᾽ “ , Χ 3 , ς 9 ᾿ς 

ὁ τῆς εὐσεβοῦς μνήμης καὶ Εὐσέβιος ὁ εὐλαβέστατος 

ἐπίσκοπος, ἐκ τῆς τῶν πεπραγμένων καὶ διαγνωσθέντων 
ἃ ΑΒΕ ἢ “Ὁ κι “Ὁ “Α ᾿ [φ 

ἐρεύνης καὶ αὐτῆς τῆς φωνῆς τῶν γενομένων ἐξάρχων τῆς 
ς φᾷ ) “ Ἄν. , .] Χ 

τότε συνόδου ὁμολογησάντων ἐσφάλθαι καὶ μάτην αὐτοὺς 
7 ..Χ ἃ Ἄ , ,» Ψ 

καθῃρηκέναι, οὐδὲν περὶ τὴν πίστιν σφαλέντες δείκνυνται, 
50. οἷ θέ , 5 “ Ν Ν »“ἅΜν “) 

ἀδίκως δὲ καθαιρεθέντες, φαίνεται ἡμῖν κατὰ τὸ τῷ θεῷ 
Ι 53 7’ , 

ἀρέσκον δίκαιον εἶναι, εἰ παρασταίη τῷ θειοτάτῳ καὶ 
3 , «ς “ 2 “Ὁ 3 δ. 9 ΄ 

εὐσεβεστάτῳ ἡμῶν δεσπότῃ, τῷ αὐτῷ ἐπιτιμίῳ Διόσκορον 
5 7 - 

τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον ᾿Αλεξανδρείας, καὶ Ἴου- 
[ Ν 7 Ρ. ᾽ ξ , 

βενάλιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον ᾿ἱεροσολύμων, 

1 ἐπελθεῖν ῬΒ ν 2 ΤΕ] τε τὸν ΖῪ 7 αἰϊθιτη τῶν οἵη. Ζν 

9 ὡσαύτως] καὶ αὐτῆς Β 1Ιο Ἵλαρος διάκονος τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας 

εἶπε' κοντραδίκιτουρ, ὅ ἐστιν ἀντιλέγεται Αεί. 12 Διόσκορον ὁ Χριστὸς 

δηίΐε καθεῖλε. Σν τ2---13 ταύτῃ τῇ ὥρᾳ] Φλαβιανὸς παρὰ Διοσκόρου Ζν 

13 καθῃρέθη Ζν αὐτὸν] σαυτὸν Αοἰ. 13--14 ὀρθόδοξε...ἐκδίκησον 

οἵ. ἀσί. 20 ἀκ ναᾶΐ. ἰδοῖ. Δοΐ. νιᾶξ ἢ. 44 21 γινομένης 1.8Β 

23 ὁ τοῦ Δορυλαίου εὐλαβέστατος Ζν 28 τῷ οῦ. ΒΥ 30 τῶν αὐτῶν Β 
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καὶ Θαλάσσιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Καισαρείας, 
Ἀ ᾿] , Ἁ ᾽ “ ᾿ , 3 “ 

καὶ Εὐσέβιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον ᾿Αρμενίας, 
᾿ 2 , Ἁ 5 7 εἰ , κ“- Ν 

καὶ Ἑυστάθιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Βηρυτοῦ, καὶ 
΄. ᾽ “ 

Βασίλειον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Σελευκείας τῆς 
» 7, ᾿ “ Ἰσαυρίας, τοὺς ἐξουσίαν ἐσχηκότας καὶ ἐξάρχοντας τῆς 

, , - Ν [οὶ “ 

τότε συνόδου, ἐκπεσεῖν διὰ τῆς ἱερᾶς ταύτης συνόδου κατὰ 
Ἀ “ “ ΄ “Ὁ 

τοὺς κανόνας τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος, πάντων τῶν 
“Ὁ Ἷ “ 4 3) παρακολουθησάντων τῇ θείᾳ κορυφῇ γνωριζομένων. 

» » Φ 2 

Εφ᾽ οἷς ἐπεβόησαν οἱ ᾿Ανατολικοί: “ Αὕτη δικαία 
“ 2) ς Ἁ “ 53 “Ὁ ᾽ , » 

κρίσις." Οἱ δὲ τῶν Ἰλλυριῶν ἐπίσκοποι ἐπεκραύγασαν" 

“Πάντες ἐσφάλημεν, πάντες συγγνώμης ἀξιωθῶμεν. Καὶ 
,ὔ Ὁ -“"᾿ 

πάλιν τῶν ᾿Ανατολικῶν ἐπιβοησάντων' “ Αὕτη δικαία 
“Ὁ ς 

ψῆφος" τὸν φονέα ὁ Χριστὸς καθεῖλε, τοὺς μάρτυρας ὃ 
Ἁ 5 , 3) «ς ἃ , {4 “ 

θεὸς ἐξεδίκησεν,᾽ οἱ συγκλητικοὶ διέελάλησαν ὥστε ἕκαστον 
-“ “ Ά 

τῶν ἐπισκόπων τῶν συνειλεγμένων ἰδιαζόντως τὴν οἰκείαν 
᾽ , " ε ε ἣ . 
ἐκθέσθαι πίστιν, γινώσκοντα ὡς ὁ θειότατος βασιλεὺς 

“ 7 κατὰ τὴν ἔκθεσιν τῶν ἐν Νικαίᾳ πατέρων τριακοσίων 
ω Ἁ , Ν ᾿ 

δέκα ὀκτὼ καὶ τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα, καὶ τὰς ἐπιστολὰς 
ων ς ΄ Α , , « Ι 

τῶν ἁγίων πατέρων, Ἰρηγορίου, Βασιλείου, ἹἸλαρίου, 
Ἁ " Ν 

᾿Αθανασίου, ᾿Αμβροσίου, καὶ τὰς δύο τὰς Κυρίώλλου, τὰς 
. ΦᾺΣ “Ὁ , , -“ 2 3 7 [, 

ἐπὶ τῇ πρώτῃ συνόδῳ τῇ ἐν ᾿Εφέσῳ δημοσιευθείσας 
Ν , “. 

πιστεύει" καὶ γὰρ καὶ τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον τῆς 
΄ «ς Ἂ 3 “ 3: 0 , 

πρεσβυτέρας Ῥώμης Λέοντα Εὐτυχῆ ἐπὶ τούτοις καθ- 

ελεῖν. 
“ , Ν “ Ἂ ᾿ Οὕτω τοίνυν καὶ ταύτης τῆς συνελεύσεως καταπαυ- 

(οηςσ. νἱ 936 

θείσης, εἰς ἑτέραν συνελθόντων μόνων τῶν ὁσιωτάτων τοῖα, .976, 

ἐπισκόπων, λιβέλλους Ι ἐπέδωκεν Εὐσέβιος ὁ τοῦ Δορυ- ἢ 
λαίου ἐπίσκοπος ὑπὲρ ἑαυτοῦ τε καὶ Φλαβιανοῦ, δι’ οὗ 
ΕῚ ’ , [ Ἁ ᾽ Ἀ ᾽ »“»Ὃ 7] 

ἐπεμέμψατο Διοσκόρῳ ὡς τὰ αὐτὰ Εὐτυχεῖ φρονήσαντι, 
ἣν υ οὐ 3 ἈΝ “ ς 7 ᾽ 7 ͵ 

καὶ ὅτι γε αὐτοὺς τῆς ἱερωσύνης αφείλετο. ἸΤ]ροστέθεικε 
δὲ ὅτε καὶ φωνὰς μὴ εἰρημένας τῇ τὸ τηνικαῦτα ἁλισθείσῃ 

συνόδῳ προστέθεικεν ἐν τοῖς ὑπομνήμασι, καὶ εἰς ἀγρά- 

2 ᾿Αρμενίας] ᾿Αγκύρας Δεί., γτεοΐςα 3 Βηρυτῶν Β 4 εὐλαβέστατον 

οὔ. ἃ 6 ἐκπεσεῖν... συνόδου ἴῃ τηαῖσ. Α γ Ῥοβί ἀξιώματος αἀά. 
ἀλλοτρίους γινομένους Κν 1Ιο ἐπίσκοποι οτὰ. ἃ 14 θεὸς] Χριστὸς ῬΒ ν 

οἱ ογὰ. Β τ6 ὁ οἵη. ν 17 πατέρων ροβί πεντήκοντα {ΥΔΏΒΡΟΠ. ΖΚ 

18 Ροβί καὶ τῶν αἀά. ἐν Κωνσταντινουπόλει ν 19---Σ2Σο ᾿Αθανασίου, 
Ἱλαρίου Αει. 22 πιστεύειν ΖΥ 25 ἢᾶδο σορπητίίο ἀϊοϊίαγ ογίϊα 1η Αοΐ. 

28 τεο. Β ν 20 ὧς] καὶ Β 32 εἰς] ὡς Ζν 
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Χ Ὁ , Χ 

φους χάρτας παρεσκεύασεν αὐτοὺς ὑποσημήνασθαι. Καὶ 
[4] 7 .} - ἐδεήθη ὡς ἐκ ψήφου τῶν συνειλεγμένων ἀκυρωθῆναι 

, ἃ 2 “Ὁ 7 , “Ὁ »] Ρ] ’ πάντα τὰ ἐν τῇ δευτέρᾳ συνόδῳ τῇ ἐν Εἰφέσῳ πεπραγ- 
9  ᾳ Ἂν 5 ω 

μένα, καὶ ἔχειν αὐτοὺς τὴν ἱερωσύνην, καὶ ἀναθεματισθῆ- 
, .} 7 ιν Ἁ 

ναι τὸ μιαρὸν ἐκείνου δόγμα. Καὶ ἠξίωσε μετὰ τὴν 
2 “ ἊΝ Ἁ, 3 ὃ ων Οὗ δὴ ὃ ἀνάγνωσιν καὶ τὸν ἀντίδικον παρεῖναι. ὗ δὴ δια- 

ΕῚ τ Ν λαληθέντος γενέσθαι, εἴρηκεν ᾿Αέτιος ἀρχιδιάκονος καὶ 
«ς 7 , πριμικήριος νοταρίων ὡς διέβη πρὸς Διόσκορον, ὥσπερ 

Ἅ λ “-“ ΞΕ Ν 

οὖν καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, καὶ εἶπε μὴ συγχωρεῖσθαι ὑπὸ 
τῶν φυλαττόντων αὐτὸν παραγενέσθαι. Καὶ διελαλήθη 

“ ἣν Ν “Ὁ. ᾿ 

ξητηθῆναι τὸν Διόσκορον πρὸ τοῦ συνεδρίου. Καὶ μὴ 
ς ᾿ ᾽ “Ὁ 3 “ , 

εὑρεθέντος αὐτοῦ, ᾿Ανατόλιος ἐπίσκοπος Κωνσταντινου- 
2 3 - 

πόλεως διελάλησεν ὀφείλειν αὐτὸν μετακληθῆναι καὶ ἐν 
τῇ συνόδῳ παραγενέσθαι. Καὶ τούτου γενομένου, παρα- 

Ι ᾽ “ 

γενόμενον οἱ ἀποσταλέντες εἰρήκασιν εἰπεῖν αὐτόν" 
(ς , 3 “ 2 δὲ , ΟΥ͂ -“ ᾽ Φυλάττομαι ἐγώ" εἰ δὲ συγχωροῦσί μοι κατελθεῖν, εἰ- 

, , - 

πάτωσαν." ΚΚαὶ εἰπόντων αὐτῷ τῶν ἐσταλμένων ὡς πρὸς 
3 “ 3 Ἂ 

αὐτόν, οὐ πρὸς τοὺς μαγιστριανοὺς ἀπεστάλησαν, διεξ- 
“- θ0 .} “Ὁ . , «Ὁ ς 3 7 3 Ἁ 

ἦλθον εἰπεῖν αὐτόν: ““Ἑτοιμός εἰμι παραγενέσθαι εἰς τὴν 
ς Ν }] Χ , ὃ 3 ᾿ς ’ 2) Φ ἁγίαν καὶ οἰκουμενικὴν σύνοδον, ἀλλὰ κωλύομαι. Οἷς 

4 ς , ς , ϑ᾿ς, ὧν Ν 
προστέθεικεν Ἵμέριος ὡς, κατελθόντων αὐτῶν παρὰ Διο- 

Ἐ ς ΓΙῚ , “ ᾽ὔ 

σκόρου, ὑπήντησεν ὁ βοηθὸς τοῦ μαγίστρου τῶν θείων 
3 , κ ᾽ ᾽ γι ᾿ , ᾿ , 
ὀφφικίων, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ πάλιν γεγόνασιν πρὸς Διόσκορον 

, 

οἱ ἐπίσκοποι, καὶ περὶ τούτων ἐν σημείοις τινὰ ἔχειν. 
᾽ , 2 ., 

ἽΑπερ ἀναγνωσθέντα ἐδήλωσεν ἐπὶ λέξεως τὸν Διόσκορον 
εἰπεῖν ταῦτα" 

ΤῸ 5 Ἂ 2 Ν Ν Ἁ Ν 7 , υναγαγῶν ἐμαυτὸν καὶ γνοὺς τὸ συμφέρον τάδε 
᾽ ’ 2 Ἁ 2 “Ὁ ᾿ , 

ἀποκρίνομαι: ἐπειδὴ ἐν τῇ πρὸ ταύτης συνόδῳ καθε- 
, ς 7 

ζόμενοι οἱ μεγαλοπρεπέστατοι ἄρχοντες ὥρισαν πολλὰ 
Ν Ν ’ ἴω 

μετὰ πολλὴν ἑκάστου διαλαλιάν, νῦν δὲ εἰς δευτέραν 
»“ὉἪἬ , 9 εἷ “ 

καλοῦμαι σύνοδον εἰς τὴν τῶν προειρημένων ἀνασκευήν, 
Γι] Ἁ Ι͂ 2 “ , ’ 

παρακαλῶ τοὺς πρώην ἐν τῇ συνόδῳ παραγενομένους 

2 ὥστε τρν συνειλελεγμένων Ῥ 5 ἐκεῖνο ν αὐτοῦ Αεί. 
" ἀρχιδιάκονος οτη. Β 9 ἐγχωρεῖσθαι Α 11 πρὸ] παρὰ Α, ἐπι- 

ζητησάτωσαν αὐτὸν εἰ πρὸ τοῦ συνεδρίου τυγχάνει Αεοἰ. τι6 συγχωροῦσί 

μοι] συγχωροῦμαι Αεί. 17 ἀπεσταλμένων ῬῪ ὡς] καὶ οὐ Β 

22 ἀπήντησεν Αοἰ. 290 πολλὰ] φανερὰ Αεοἰ. 30 πολλὰς Β διαλα- 
λιὰς Β δευτέρα με καλεῖ σύνοδος Αοί. 22 τοὺς καὶ Αοί. 
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μεγαλοπρεπεστάτους ἄρχοντας καὶ τὴν ἱερὰν σύγκλητον 

καὶ νῦν παρεῖναι, ἵνα πάλιν τὰ αὐτὰ γυμνασθῇ.᾽" 

Πρὸς ὃν ᾿Ακάκιον δηλοῖ τὰ πεπραγμένα διεξελθεῖν 
ἐπὶ λέξεως ταῦτα' “Οὐχ οὕτως ἐκέλευσεν ἡ ἁγία καὶ 
μεγάλη σύνοδος τὴν ὑμετέραν ἁγιότητα παρεῖναι ὥστε 

ἀνασκευασθῆναι τὰ ἐπὶ τῶν μεγαλοπρεπεστάτων ἀρ- 
χόντων καὶ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς συγκλήτου πραχθέντα, ἀλλ᾽ 

ἡμᾶς ἀπέστειλεν ὥστε καταλαβεῖν σε τὸ συνέδριον καὶ 
μὴ ἀπολειφθῆναι αὐτοῦ τὴν σὴν ὁσιότητα. Πρὸς ὃν Διό- 

» ς δ ν ἢ , 7 « 3 τ , 
το σκορος εἴρηκεν, ὡς τὰ ὑπομνήματα λέγουσιν" “ Εἰρήκατέε 
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μοι νῦν ὅτι λιβέλλους ἐπιδέδωκεν Εὐσέβιος. Παρακαλῶ 
, -“ Ἂ 7 

πάλιν παρόντων τῶν ἀρχόντων καὶ τῆς συγκλήτου δοκι- 

μασθῆναι τὰ κατ᾽ ἐμέ." 
Ψ ΒΝ ΄ 5 7 50 . Εἶτα ἑτέρων τοιούτων ἐγκειμένων, αὖθις ἀπεστάλησαν 

« Ε , Ἁ » Ἁ 7] , »“" 

οἱ ὀφείλοντες τὸν αὐτὸν προτρέψασθαι Διόσκορον τοῖς 

πραττομένοις παρεῖναι. Καὶ τούτου γενομένου, ἐπανα- 
Ἐ 

ζεύξαντες οἱ πεμφθέντες εἰρήκασιν ἔχειν ἐν σημείοις τὴν 

αὐτοῦ φωνήν, ἃ δηλοῦσιν αὐτὸν εἰπεῖν' 
(» ’ , »" κξ , Π ᾿ “ Ηδη φθάσας δεδήλωκα τῇ ὑμετέρᾳ θεοσεβείᾳ ὡς ὅτι 

ἌΧ Α, " , Ὰ, “ἢ ,ψ«0“ ᾿ ᾿ 
καὶ ἀρρωστίᾳ συνέχομαι, καὶ ἐξαιτῶ ὥστε καὶ τοὺς μεγα- 

λ ε 

λοπρεπεστάτους ἄρχοντας καὶ τὴν ἱερὰν σύγκλητον καὶ 
νῦν παρεῖναι τῇ τῶν ἐξετασθησομένων κρίσει. Ἐπειδὴ 

Ἀ - 

δέ μοι τὰ τῆς ἀρρωστίας ἐπετάθη, τούτου χάριν τὴν 
«ς ͵ δ 7) ἃ , ᾿] “ Ά, ς 

ὑπέρθεσιν πεποίημαι. Καὶ Κεκρόπιον εἰπεῖν τὰ ὑπο- 
, -“ 

μνήματα δηλοῖ πρὸς τὸν Διόσκορον πρώην μηδὲν περὶ 
3 7] ων 5" , ᾿' ᾽ -“" 

ἀρρωστίας εἰπεῖν: ὀφείλειν οὖν αὐτὸν τοῖς κανόσι τὸ 
ς Ν κ 

ἱκανὸν ποιῆσαι. ἸΠρὸς ὃν ὁ Διόσκορος ἀπεφήνατο" ““Απαξ 
᾽ Λ “ 

εἶπον ὀφείλειν παρεῖναι τοὺς ἄρχοντας." 
3 ᾿ ς - ᾽ “- Ἁ ἘΌΝ" οὶ , 

Εἶτα τὸν Ῥουφῖνον εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν ἐπίσκοπον 

Σαμοσάτων κανονικὰ τὰ κινούμενα καθεστάναι, καὶ δύ- 
᾿ Ἁ ε "-“ 

νασθαι αὐτὸν παραγενόμενον ἃ βούλεται διεξελθεῖν. 

Ι μεγάλους Αοί. 2 ἐπ᾽ αὐτῶν τὰ αὐτὰ Αοἰ. 4 ἐκάλεσεν 

Αει. 5 ἁγιωσύνην Ἀεὶ. παρεῖναι οτὴ. Αοί. 6 ἀνασκευάσασθαι 

Δοι. τῶν μεγάλων καὶ ἐνδόξων Αεἰ. η---,ὃΣ ἀλλ᾽ ἡμᾶς] ἀλλὰ δηλώσασα 

Αοει. 8 σε οτὰ. Αεοί. ΙΟ ὡς καὶ τὰ Β 11 Εὐσέβιος κατὰ τῆς ἐμοῦ 

θεοσεβείας Α-εί. 12 παρόντων] παρά τε Β τῶν οἵη. ἡ τῆς ἱερᾶς 
Αοῖ. 13 κατ᾽ ἐμέ] κατ᾽ αὐτόν Α-οἰ. 14 αὖθιν 15 ἐπιτρέψασθαι Α 

19 θεοφιλείᾳ Αςῖ. ὡς] καὶ Β 20 ὥστε καὶ] ὥστε Δοί. 22 ἐξε- 
ταζομένων ἀκροάσει Α-εῖ. 321 παραγινόμενον 1.Β 

(οησ. νὶ τοοο 
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Πυθομένου δὲ τοῦ Διοσκόρου εἰ ᾿Ιουβενάλιος καὶ Θαλάσ- 
ξ 350.Ν σίος παρεγένοντο καὶ Ἐύὐστάθιος, ἀπεκρίνατο ὡς οὐδὲν 

« “ ΄ 

πρὸς ἔπος. ἹἸΙρὸς ἃ Διόσκορον εἰπεῖν τὰ πεπραγμένα 
᾿ ἥ Ν δηλοῦσι παρακαλέσαι τὸν φιλόχριστον βασιλέα ὥστε καὶ 

΄“- - ' - 

τοὺς ἄρχοντας παρεῖναι καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ δεδικακότας 
καὶ πρὸς ταῦτα τοὺς πεμφθέντας εἰπεῖν μόνου κατη- 

- 3 “ Ἁ ΟΝ, Ν 3 , ͵ 
γορεῖν αὐτοῦ τὸν υσέβιον, καὶ ὀφείλειν πάντως παρα- 

, ; ᾿ ν ᾿ ᾿ , 3. κ" ὌΠ 
γενέσθαι; καὶ πρὸς ταῦτα τὸν Διόσκορον εἰπεῖν ὀφείλειν 

καὶ τοὺς ἄλλους παρεῖναι τοὺς σὺν αὐτῷ δεδικακότας" 
Χ Ἁ » Ν » ἊὉᾳ Ν ᾽ Ν Ν 3 7 μηδὲ γὰρ ἰδικὸν ἔχειν πρᾶγμα πρὸς αὐτὸν τὸν Εὐσέβιον, 

ἀλλ᾽ ἢ ἄρα περὶ ὧν πάντες δεδικάκασιν. Καὶ πάλιν 
ἐπιμεινάντων τῶν πεμφθέντων περὶ τούτου, ἀπέφησεν ὁ 

" 

Διόσκορος εἰπών: ““Απαξ εἶπον ἃ εἶπον" καὶ περαιτέρω 
τούτων εἰπεῖν οὐκ ἔχω." 

ῆ ς “ Ἄ Πρὸς ἃ Ἐύυσέβιος ὁ τοῦ Δορυλαίου διεξῆλθε πρὸς 
Ν μόνον Διόσκορον ἔχειν, καὶ πρὸς μηδένα ἕτερον" καὶ 

ἠξίωσε τρίτῃ κλήσει κληθῆναι Διόσκορον. Καὶ ὑπο- 
΄ Ι͂ 

λαβὼν ᾿Αέτιος ἐδίδασκε πρώην τινὰς λέγοντας ἑαυτοὺς 
Ν 7 δον Ἃϊ Ε 

κληρικοὺς μετὰ καὶ ἑτέρων λαϊκῶν τῆς ᾿Αλεξανδρέων 
ὁρμωμένους ἐπιδοῦναι λιβέλλους κατὰ Διοσκόρου, καὶ 
τούτους πρὸ τοῦ συνεδρίου ἑστῶτας ἐκβοήσεσι κεχρῆσθαι. 
Καὶ πρῶτον μὲν ἐπιδεδωκότος Θεοδώρου διακόνου γενο- 
μένου τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ἁγίας ἐκκλησίας, εἶτα δὲ καὶ 
ἸΙσχυρίωνος ὡσαύτως διακόνου καὶ ᾿Αθανασίου πρεσ- 
βυτέρου καὶ ἀδελφιδοῦ Κυρίλλου καὶ πρός γε Σωφρονίου, 
ὃ 2 τ , “ 2 , ΄ , 

ι ὧν περί τε βλασφημιῶν ἐνεκάλεσαν Διοσκόρῳ περί τε 

σωματικῶν καὶ βιαίας ἀφαιρέσεως χρημάτων, ] τρίτη 8317 
κλῆσις γέγονε προτρέπουσα τὸν Διόσκορον παραγενέσθαι. 

Τουγαροῦν ἐπαναζεύξαντες οἱ ἐπὶ τούτῳ ἀφωρισμένοι 
ΕΑΝ“ γ " Χ ΄ (ς ᾽ , 50 Ἂ εἰρήκασιν εἰπεῖν τὸν Διόσκορον' “ Αὐτάρκως ἐδίδαξα τὴν 

“ 4 - 
ὑμετέραν θεοσέβειαν, οἷς προσθεῖναί τι οὐ δύναμαι. 

2 Εὐσέβιος, Βασίλειος αἀἅ. Αοἰ. ἀπεκρίναντο ΤΡ ἡ αὐτὸν 
ΑΡ ὀφείλειν πάντως] πάντας ὀφείλειν Β; οὐ πάντας ὀφείλειν (τ. ν, φῃοα 

Ῥγδδβίαγε νἱἀθίαγ εχ Ασςί. : καὶ τῆς κοινωνίας ταύτης χρεία οὔκ ἐστιν 

11 ἀλλ᾽ εἰ ΠΌΤ] ν, ἀλλ᾽ ἢ ΝΙς., Το : ἀλλ᾽ ἢ ἄρα κοινῇ Αεί. 12 ἐπιμει- 
νόντων Α 13 ἃ εἶπον οἴη. Αοΐ. ΡΕΥ. 14 ἔχω συντόμως Δοί. 17 τὸν 

Διόσκορον ΖΚ 20 ὁρμημένους Ῥ 22 Αεία ἀεηηοηβίγζαηϊ δο5 411 1106 11ος 
Ῥουγαχαυπηΐ, [ἢ βύποάπ πη πῆς ἰηίτοάποὶ πρῶτα Ζ2ν γενομένου... 
24 διακόνου οτη. Ῥ ὡσαύτως] καὶ αὐτὴ Β, οἵη. ν 30 ἀνεδίδαξα Αοί. 

20 

25 

β 

β 
30 



σι 

ΙΟ 

15 

20 

28 

ΕΙΒΕΙΒΕ ῚΙ τὸ 7 

» - ᾿ ᾽ ’ 2) ἈΝ [.] » Ν 

Αρκοῦμαι γὰρ ἐν τούτοις. Καὶ προτρεψάντων τῶν ἐπὶ 
ὔ ͵7ὔ ,ὔ Ἁ » ᾿Ὶ , ᾽ "» 

τούτῳ σταλέντων πᾶλιν τὸν αὑτὸν Διόσκορον ἐλθεῖν, 
᾽ , ᾽ ’ «ΔΑ Φ 3 " ΐ θ - 7 ἀπεφήνατο εἰρηκώς" εἶπον, εἶπον" οἷς προσθεῖναί τι 

» ͵ ᾽ “ Ν ᾽ “ 3) Ν 

οὐ δύναμαι. ᾿Αρκοῦμαι γὰρ ἐν τούτοις. Καὶ προτρε- 
ψάντων τῶν ἐν τούτῳ σταλέντων πάλιν τὸν αὐτὸν Διό- 

- ᾽ , ᾽ Χ Ἁ 3 ᾿ μι 

σκορον ἐλθεῖν, ἀπεφήνατο εἰρηκὼς τὰ αὐτά. Καὶ αὖθις 

δὲ τὰ αὐτὰ εἰρηκότος τοῦ αὐτοῦ Διοσκόρου, ἐπιμεινάντων 
τῇ προτροπῇ τῶν ἐπὶ τούτῳ σταλέντων, ΙΠασκασῖνος 
5 “ 3 ς » Υ̓ ἃ , 2 ἐπίσκοπος εἶπεν ὡς ἤδη τρίτον κληθεὶς Διόσκορος οὐ 

΄ ς Χ 

παρεγένετο ὑπὸ συνειδήσεως βαλλόμενος, καὶ ἐπυνθάνετο 
,ὔ ΝΜ Ἁ ΟΥ̓ “ 

τίνος ἄξιος εἴη. Τ]ρὸς ὃ τῶν ἐπισκόπων ἀποκριναμένων 
«ς ᾽ Ν -“" , 

ὑποπεπτωκέναι αὐτὸν τοῖς κανόσι, ἹΠροτερίου δὲ ἐπι- 
, ͵ ᾽ ὔ («ὦ ᾽ ͵, ς “ 

σκόπου Σμύρνης εἰπόντος" Οτε ἐφονεύετο ὁ ἅγιος 
Φλαβιανός, οὐδὲν ἀκόλουθον ἐπράχθη ἐπ᾽ αὐτῷ, οἱ τὸν 

, - Ἂ τόπον ἐπέχοντες Λέοντος ἐπισκόπου τῆς πρεσβυτέρας 
«ς , ᾽ , » Ἁ ᾿, “ 

Ῥώμης ἀπεφήναντο ἐπὶ λέξεως ταῦτα" 
( “ , Ἁ ΄ , “ 

Δῆλα γεγένηται τὰ τετολμημένα Διοσκόρῳ τῷ γενο- 
, “ 2 , , }] , Νὴ 

μένῳ τῆς ᾿Αλεξανδρέων μεγαλοπόλεως ἐπισκόπῳ κατὰ 
» “- , Ψ »-Ὁ Ὁ 

τῆς τῶν κανόνων τάξεως καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κατα- 

στάσεως, ἐκ τῶν ἤδη ἐξετασθέντων ἐν τῷ πρώτῳ συνεδρίῳ 
ἐ [ ἐ 

Ν ᾽ “Ὁ , - 7, δ, 

καὶ ἀπὸ τῶν σήμερον πεπραγμένων. Οὗτος γάρ, ἵνα τὰ 

πολλὰ παραλείπωμεν, Εὐτυχῆ τὸν ὁμόδοξον αὐτῷ καθ- 
αἱρεθέντα κανονικῶς παρὰ τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, τοῦ ἐν 
«ς ΄ Ν Ν « “Ὁ Ἁ 2 , “Ὁ 

ἁγίοις φαμὲν πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπου Φλαβιανοῦ, 

αὐθεντήσας ἀκανονίστως εἰς κοινωνίαν ἀνεδέξατο, πρὶν ἢ 
“ -ν “ΝΟ 59 ΄ Χ “Ὁ “ 2 Ρ 

συνεδρεῦσαι ἐν τῇ ᾿Εφεσίων μετὰ τῶν θεοφιλῶν ἐπισκό- 
» ολὸ “ δ Ει ὩΝ Ἁ ΄ 7 

πων. ᾿Αλλ᾽ ἐκείνοις μὲν ὁ ἀποστολικὸς θρόνος συγγνώμην 
“ -“ Ἁ Ἁ ᾽ “- 

ἀπένειμεν ἐπὶ τοῖς ἐκεῖσε μὴ κατὰ γνώμην ὑπ᾽ αὐτῶν 
, “- 

πεπραγμένοις" οἱ καὶ διετέλεσαν μέχρι τοῦ παρόντος 

ι ᾿Αρκοῦμαι...6 εἰρηκὼς τὰ αὐτὰ οτη. Ζν 5. ἐν] ἐπὶ ὃ 8 τοῦτο ΖΚ 
Πασκασιανὸς Α 9 ὡς] καὶ Βὔν ΙΟ καὶ οἵη. ΖΡ 11 εἴη] εἶ Α 

ἀποκρινομένων Β 12 ἴοοο Προτερίου Ρτορομῖ Αἰθερικοῦ (ερίβο. 

ΘΙΏΥΓΠΔ6) Του, που τεοΐα ; σου ρθη απ; Προτερίου δὲ ἐπισκόπου Μυρίνης; 

οἵ, Τγοΐεγῆτς οῤ. 77 γγεϑιοῖς (τθοίϊπ5. .7}7.,7,.271671515) Αοί. 1αἴ.,) οΘοηο. Υἱ 1043 οἱ 
Προτερίου Μυρρήνης Αεί., [Ὁ14. 573 12 ἐφονεύθη Β ὁ οἵη. Υ ἁγιώ- 
τατος Αοί. 15 ἐπισκόπου οτὰ. Β τό ἀπεφήνατο Β 17 (6 γϑΐ. 

Ἰεοῖ. Αοί. νἱάε Ρ. 45 21 οὕτως Α τὰ οἴη. 22 παρα- 
λίπωμεν Β αὐτοῦ Β 25 ἐδέξατο Β, οἴ. Ρ. 45, 1. 29 28 ὑπ’ 

αὐτῶν] αὐτῶ Β 

Ο(οης. νἱ ᾿οφ41 
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“ ΄ Ν ἑπόμενοι τῷ ἁγιωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ Λέοντι καὶ πάσῃ 
“- “ Ι͂ -Ὄ Ν ΄ 

τῇ ἁγίᾳ καὶ οἰκουμενικῇ συνόδῳ: οὗ δὴ χάριν καὶ ἐν τῇ 
ς “ “ 3 Χ ς 7 ΣΟ πε Ἁ 

ἑαυτοῦ κοινωνίᾳ αὐτοὺς ὁμοπίστους ἐδέξατο. Οὗτος δὲ 

καὶ μέχρι τοῦ παρόντος διέμεινε σεμνυνόμενος ἐν ἐκείνους 
- » ΄“ὉΝ " 5 Χ 

ἐφ᾽ οἷς ἔδει στένειν, καὶ εἰς γῆν κεκυφέναι ὀφείλει. ἹΠΙρὸς 
"ἢ “Ὁ 

τούτοις δὲ οὐδὲ τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνωσθῆναι συνεχώρησε 
“ 7 “Ὁ 3 

τοῦ μακαριωτάτου πάπα Λέοντος, τὴν γραφεῖσαν παρ 
3 “ Ν Ἂς, 9 τ Ν ἤ , ἈΝ αὐτοῦ πρὸς τὸν ἐν ἁγίοις τὴν μνήμην Φλαβιανόν, καὶ 

“ 3 “ ς 

ταῦτα πολλάκις παρακληθεὶς ἀναγνῶναν ταύτην ὑπὸ τῶν 
3 Ἵ , Ν 3 

κεκομικότων, καὶ μεθ᾽ ὅρκων ποιήσασθαι τὴν ἀνάγνωσιν 
- Χ 3 Ι [ 

ὑποσχόμενος. Ἧς μὴ αναγνωσθείσης, σκανδάλων καὶ 
; Ἐν διεθν ἣ ᾽ ἢ ς ἢ ἢ ἢ 

βλάβης αἱ ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἀγιώταται ἐπληρώθησαν 
2 , 9 9 Ὁ ΄ 5 » “ 

ἐκκλησία. ᾿Αλλ ὅμως τοιούτων παρ αὑτοῦ τολμη- 
“ - 4 3 , ἴω 

θέντων, ἐσκοποῦμεν περὶ τῆς προτέρας ἀνοσίας αὐτοῦ 
͵ ᾽ Ν Ὑ κὰν 2 ον 4 ᾿ Ἂ 

πράξεως φιλανθρωπίας τινὸς αὐτὸν ἀξιῶσαι ὡς καὶ τοὺς 
Υ 7 2 ᾿ ᾿ Ν ᾿ 

λοιποὺς θεοφιλεστάτους ἐπισκόπους, καίτοι μηδὲ τὴν 
Υ 3 ἤ 

αὐθεντίαν παραπλησίως αὐτῷ τῆς κρίσεως ἐσχηκότας. 
- ᾽ν 

᾿Επειδὴ δὲ τοῖς δευτέροις τὴν προτέραν παρανομίαν ὑὕπερ- 
Ἀ 3 ν,. ς “ 

ηκόντισεν, ἐτόλμησε δὲ καὶ ἀκοινωνησίαν ὑπαγορεῦσαι 
“ :ϑ ς ν᾿ 3 

κατὰ τοῦ ἁγιωτάτου καὶ ὁσιωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς 
Ψ, Ν Ν "ἢ 

μεγάλης Ῥώμης Λέοντος, πρὸς δὲ τούτοις καὶ λιβέλλων 
“ “ 3 Ἂν “ ͵ “ ς 7 

παρανομιῶν μεστῶν κατ᾽ αὐτοῦ προσενεχθέντων τῇ ἁγίᾳ 
ἃ , ἠὃ Δ ΨΨ Ν δὶ ᾿ δὴ ὃ ᾿ θ καὶ μεγάλῃ συνόδῳ, καὶ ἅπαξ καὶ δὶς καὶ τρὶς διὰ θεο- 

Ἂ Ι ΄Ὰ οἵ 3 

φιλῶν ἐπισκόπων κανονικῶς κληθεὶς οὐχ ὑπήκουσεν, ὑπὸ 
“ , 

τοῦ ἰδίου συνειδότος δηλονότι κεντούμενος, καὶ τοὺς παρὰ 
ἡ , ᾿ ΄ ᾿ , 

συνόδων διαφόρων ἐνθέσμως καθαιρεθέντας παρανόμως 
ΜΝ » “« “ Ν ἰφὶ 

ἐδέξατο, αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ψῆφον ἐξήνεγκε διαφόρως 
τ 2 Χ “ μ σ ξιὰς ’ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς πατήσας θεσμούς. Οθεν ὁ ἁγιώ- 

Ν Υ 2 , [.Ὶ 

τατος καὶ μακαριώτατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης καὶ 

δ 

ΙΟ 

1 

20 

25 

πρεσβυτέρας Ῥώμης Λέων δι’ ἡμῶν καὶ τῆς παρούσης 30 
.᾿ “Ὁ 

συνόδου, μετὰ τοῦ τρισμακαρίου καὶ πανευφήμου Πέτρου 
»-“ὦμ 3 ,ὔ , “)Ἤ - 

τοῦ ἀποστόλου, ὅς ἐστι πέτρα καὶ κρηπὶς τῆς καθολικῆς 
- 7 Ν “.)Ἅ " θΘ δό Ψ 7 , 

ἐκκλησίας καὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως θεμέλιος τυγχάνει, 

2 αὐτοῦ Βν 4 ἐπ᾽ ἐκείνοις οἷς Ῥ. 46, 1. ἡ 5 ὀφείλει ἀδεϑβί ἢ. 46, 1]. 8 
9 ταῦτα] ταύτην Β 12 αἱ οἵα. ΑΡΒ ν 14 ἐπισκοποῦμεν Β ν 

Β΄ α΄ 

αὐτοῦ ἀνοσίας Β τό θεοφιλεῖς Α 17 αὐτῷ (αὐτῶν Β) παραπλησίως Β ν 

21 λιβέλλον 25 παρὰ] περὶ Β 26 ἐνθέσμους Β παρανόμους Β 
33 τυγχάνει ἀβαβί Ρ᾿. 47; 1. 8 
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Ρ» Ἀ Ὁ“ »“ 

ἐγύμνωσεν αὐτὸν τοῦ τε ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος καὶ 
" -“" » “-“ 

πάσης ἱερατικῆς ἠλλοτρίωσεν ἐνεργείας. 'Τουγαροῦν ἡ 
Ν , “ 

ἁγία αὕτη καὶ μεγάλη σύνοδος τὰ δόξαντα τοῖς κανόσιν 

ἐπὶ τῷ ονευθέντι Διοσκόρῳ ψηφίσηται." πὶ τῷ μνημ ρῳ ψηφίσηται. 
“ ᾽ 

Ὧν δὴ κυρωθέντων παρὰ ᾿Ανατολίου Μαξίμου τε αὖ 
ων “ “ “ 

καὶ τῶν λοιπῶν ἐπισκόπων, ἄνευ ἐκείνων τῶν ἅμα Διο- 
ἈΝ Ἂ ΄ 

σκόρῳ παρὰ τῆς συγκλήτου καθαιρεθέντων, ἀναφορὰ περὶ (οι. νὶ τοο7 
Ἁ Ἁ [ο 

τούτων πρὸς Μαρκιανὸν ἐγράφετο παρὰ τῆς συνόδου, 
] ΄ Ἁ 

καὶ ἡ καθαίρεσις ἐπέμπετο Διοσκόρῳ παρὰ τῆς αὐτῆς 
ΝΜ Φ 

συνόδου, ἔχουσα ὧδε' 
( ΓῚ Ἁ ὃ Ἁ ᾿ Ἀ Ἂ θ ’ ’ Α 

ίνωσκε σαυτὸν διὰ τὴν κατὰ τῶν θείων κανόνων τυϊά. τοο5 
ς , ᾿ δ εὖ ᾽ ,ὔ ἃ Ν ἃ ΓΤ 

ὑπεροψίαν καὶ διὰ τὴν ἀπείθειάν σου τὴν περὶ τὴν ἁγίαν 
ταύτην καὶ οἰκουμενικὴν σύνοδον, ὑπὲρ ὧν, πρὸς τοῖς 

7 ΟΣ 
ἄλλοις πλημμελήμασιν οἷς ἑάλως, καὶ τρίτον κληθεὶς 

“ . 

παρὰ τῆς ἁγίας ταύτης καὶ μεγάλης συνόδου κατὰ τοὺς 
» “ 

θείους κανόνας ἐπὶ τὸ ἀποκρίνασθαι τοῖς ἐπαγομένοις οὐκ 
Ἀν ῇ Ἂ χ ἀπήντησας, μηνὶ ᾿Οκτωβρίῳ τῷ ἐνεστῶτι τρισκαιδεκάτῃ, 

“ ΠΣ κ.(, 2 “ “ “ 

παρὰ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου καθηρῆσθαι τῆς 
ἐπισκοπῆς, καὶ παντὸς ἐκκλησιαστικοῦ θεσμοῦ ὑπάρχειν 
ἀλλότριον." 

3 -“ ’ Ἁ Ἂ 
Εἶτα τῶν περὶ τούτων γραφέντων καὶ πρὸς τοὺς 

θεοφιλεῖς ἐπισκόπους τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ἁγιωτάτης τυϊά π ς τῆς : βειᾳ Ύ () 14. τορό 
2 Ν ΄ “ , ἐκκλησίας, καὶ προθέματος κατὰ τοῦ Διοσκόρου γενο- 

“ ῇ 

μένου, τὰ τῆς τοιαύτης ] συνελεύσεως πέρας ἐδέχετο. 
Οὕτω μὲν οὖν τὰ τῆς φθασάσης συνελεύσεως ἐπερα- 

τώθη. Μετὰ ταύτην δὲ καὶ αὖθις συναλισθέντες ἔφασκον τυϊά. ο5- 
“ [ο] .] “Ὁ 

πρὸς πεῦσιν τῶν ἀρχόντων διδαχθῆναι βουλομένων τὰ 
[ο Ἁ ῇ - 

τῆς ὀρθῆς θρησκείας, ὡς οὐ δέοι τι περαιτέρω τυπωθῆναι, 
“ ᾽ ᾽ [4] 

ἅπαξ τῶν κατ᾽ Εὐτυχῆ πέρας δεξαμένων καὶ διατυπω- 

θέντων παρὰ τοῦ ἐν Ῥώμῃ ἐπισκόπου, οἷς καὶ πάντες 
4 “Ὁ 

ἐστοίχησαν. Βοώντων τε αὖ πάντων τῶν ἐπισκόπων 
΄ Ἁ φΦ“ιοννς ᾿ Ἁ Ἂ 3 ΄ ’ 

πάντας τὰ αὐτὰ λέγειν, καὶ τῶν ἀρχόντων διαλαλησάντων 

4 Ψηφίσεται Ρ. 47: 1. 12 9 Διοσκόρου Α 11 σεαυτὸν Αοί, κατὰ 
οἵη. Β 13 πρὸ Ρ 14 ἄλλοις σου Αοί. ι6 ἐπὶ τῷ Δοί. ἐπαγο- 
μένοις σοι Δοί. 1 ὀκτωμβρίῳ μηνὶ τοῦ ἐνεστῶτος Δοΐ. τιὃ καθαιρεῖσθαι 

Αοἰ. 21 τοιούτων Ρ 22 ἐπισκόπους] κληρικοὺς Αοἰ., Ναὶ]. 23 πρό- 

θεσμα Δεῖ. τοῦ οτὰ. Ρ 26 ἤαθδο δοίϊο ἀϊοϊίαῦ βεουηάα τη Δοί, 

28 ὡς] καὶ ὡς ΑἸ.Β ν καὶ Ῥ, οοτῖ. δαὶ]. 



(πο. νἱ ο56 

8ο ἘΕΝΑΘΚΙ͂Ι 

Ψ Ι͂ 3 , ἃ Ἃ ὃ “4 “Ὁ Ἶδί, ἕκαστον πατριάρχην ἐκλεγόμενον ἕν ἢ δεύτερον τῆς ἰδιας 
“- τ Ἂ 

διοικήσεως πρόσωπον ἐς μέσον παρελθεῖν, ὥστε τὴν 
ἑκάστου φανερωθῆναι γνώμην, Φλωρέντιος ἐπίσκοπος 

, 2 ,ὔ " 5. 1. Ὁ κὺ Ἀ , 

Σάρδεων ἐνδόσιμον ἤτησεν, ἐφ᾽ ᾧ μετὰ σκέμματος προσ- 
ἐ 

ελθεῖν αὐτοὺς τῇ ἀληθείᾳ. Καὶ Κεκρόπιος ἐπίσκοπος 
ῇ Υ “ 

Σεβαστοπόλεως ἔφη ταῦτα" 
Ὡ Ἂ “ 7 

“Ἢ πίστις καλῶς εἴρηται «παρὰ» τῶν τριακοσίων 
4 3 Ν ἐφ ΜΙ ἢ , ἡ οἰ , δ [ω 

δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων, καὶ ἐβεβαιώθη παρὰ τῶν 

ἁγίων πατέρων, ᾿Αθανασίου, Κυρίνλου, Κελεστίνου, 

Ἰλαρίου, Βασιλείου, Τρηγορίου, καὶ νῦν πάλιν διὰ τοῦ 
«ς , “ἢ Ν ᾽ ἴω Ν᾿ Ν [ ς 7 

ἁγιωτάτου Λέοντος. ΚΚαὶ αξιοῦμεν καὶ τὰ τῶν ἁγίων 
Ὁ Ν Ν Ὡ ΜῈ 

πατέρων τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ καὶ τὰ τοῦ ὁσιωτάτου 
Λέοντος ἀναγνωσθῆναι." 

ἴθι “ Γ ΄ 

Ὧν ἀνεγνωσμένων ἡ πᾶσα σύνοδος ἐπεκραύγασε 
“ ς«Αὔ ς , Ἂ 2 θ δό [2 ᾿Α 

ταῦτα" ὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων: οὕτως πάντες 
ἢ ς Λ “ Ι͂ , 

πιστεύομεν: ὁ πάπας Λέων οὕτως πιστεύει: Κυριίλλος 
ς 

οὕτως ἐπίστευσεν: ὁ πάπας Λέων οὕτως ἡρμήνευσεν.᾽ 
ξ ον ἐς 

Ἑπτέρας τε διαλαλιᾶς ἐνεχθείσης ὥστε καὶ τὰ ἐκτεθειμένα 
Ἂ ς , Ν , “ 

παρὰ τῶν ἁγίων ἑκατὸν πεντήκοντα τυχεῖν ἀναγνώσεως, 
“ θ Ν ἴον ΤΠ Χ «Ὁ ,ὔ ε ω Ἷ 

ἀνεγνώσθη καὶ ταῦτα. ρος ἃ πάλιν οἱ τῆς συνόδου 
7 " ἧ: ( Ψ ς 2 Ἅ [2 ς βοήσαντες ἔφησαν Αὕτη ἡ πάντων πίστις" αὕτη ἡ 

“Ὁ 2 

πίστις τῶν ὀρθοδόξων: οὕτως πάντες πιστεύομεν." 
ἃ μὐθεῖρο, - Μεθ᾿ οὺς ᾿Αέτιος ὁ ἀρχιδιάκονος ἔφη ἔχειν μετὰ χεῖρας 

Ἂ ΄ “ 

τὴν πρὸς Νεστόριον ἐπιστολὴν Κυρίλλου τοῦ θεσπεσίου, 
«τ ῇ Ἐ, 25 ἜΣ ΄ ΄ ὅν : 7, 

ἣν πάντες οἱ ἐν φέσῳ συλλεγέντες ἐκύρωσαν οἰκείαις 
, “ ἴο ὑποσημειώσεσιν, ἔχειν δὲ καὶ ἑτέραν ἐπιστολήν, τὴν αὐτοῦ 

" Ψ.' Ν 5 , Ν 3 ͵7 

Κυρίλλου γεγραμμένην πρὸς ᾿Ιωάννην τὸν ᾿Αντιοχείας, 
Χ ϑισε Ν “ ΩΝ - 

καὶ αὐτὴν βεβαιωθεῖσαν, ἃς ἐξήτει ἀναγνώσεως τυχεῖν. 
- δ᾽ “ 7 7 3 

Διαλαλιᾶς τε πρὸς ταῦτα γεγενημένης, ἄμφω ἀνεγνώ- 
Ν ἴω Ἂν, ; ᾽ -“ - , 

σθησαν" καὶ τῆς μὲν προτέρας αὐτοῖς ἔνια τοῖς ὀνόμασίν 
ἐστι ταῦτα" 

(ς [4] 3 “ Χ , “ὉἬἍ 

Τῷ εὐλαβεστάτῳ καὶ θεοσεβεστάτῳ συλλειτουργῷ 

1-- ἕν ἢ δύο...πρόσωπα Νῖο., ἕνα ἢ δεύτερον (πρόσωπον οτη.) Αοί. 
2 ὡς Βν 3 Φλορέντιος Α 4 ἐφ᾽ ᾧ] ὥστε Αοί. ἡ εἴρηται] διήρηται 
ἜΙΞ παρὰ ΞΌΡΡΙΘνίπλα5 6χ Αοί. 8 καὶ...9 πατέρων οτὰ. Α 
17 Λέων ΟΥ̓. ΖΥῪ 21 αὕτη πάντων πίστις τῶν ὀρθοδόξων Αοί. αὕτη ἡ 

πίστις οτὴῇ. Ῥ 26 δὲ] τε Ζν τὴν απία ἑτέραν ἰΥΔΉΘΡΟΙ. ΖΥ, ΠΊ6]1π|5 

{Υδηϑροπογείαγ ροβί Κυρίλλου αὐτῶ Κυρίλλω 1, 28 ἃς καὶ 1, 
30 αὐτῆς Βν 32 καὶ θεοσεβεστάτῳ οτὴ. Υ 

ΙΟ 
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ΕἘΓΒΕΕΙ τ δῚ 

Νεστορίῳ Κύριλλοςς Καταφλυαροῦσιν, ὡς μανθάνω, 
Ν ω Ε “ ς ὔ 2 Ν “ “ ͵ Ἀ 

τινὲς τῆς ἐμῆς ὑπολήψεως ἐπὶ τῆς σῆς θεοσεβείας, καὶ 
τοῦτο συχνῶς, τὰς τῶν ἐν τέλει συνόδους καιροφυλα- 
κοῦντες μάλιστα, καὶ τάχα που καὶ τέρπειν οἰόμενοι τὴν 

Ἁ ᾽ Ἄ-. 5 Ν 3. τ ((Ὑ ΄ ς ΘΟ. Ἵ, σὴν ἀκοήν. Καὶ μεθ᾽ ἕτερα: ““Ἑφη τοίνυν ἡ ἁγία καὶ 

μεγάλη σύνοδος αὐτὸν τὸν ἐκ θεοῦ καὶ πατρὸς κατὰ φύσιν 

γεννηθέντα υἱὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ θεοῦ ἀληθινοῦ θεὸν 
᾽ , Ν - Ἦν ΠΝ “- ΄ Ὁ 3 ἥν Ν , 
ἀληθινόν, τὸ φῶς τὸ ἐκ τοῦ φωτός, τὸν δι᾿ οὗ τὰ πάντα 

ς - “ 

πεποίηκεν ὁ πατήρ, κατελθεῖν, σαρκωθῆναι, ἐνανθρω- 

πῆσαι, παθεῖν, ἀναστῆναι τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀνελθεῖν εἰς 
᾽ ’ Ἷ Ν Ε Ἂ “ “Ὁ 4 ἴω ’ οὐρανούς. Τούτοις καὶ ἡμᾶς ἕπεσθαι δεῖ καὶ τοῖς λόγοις 

καὶ τοῖς παραδείγμασιν, ἐννοοῦντας τί τὸ σαρκωθῆναι καὶ 
ἐνανθρωπῆσαι δηλοῖ τὸν θεὸν Λόγον. Οὐ γάρ φαμεν ὅτι 
ς “- ͵ , - 7 Ἷ 2 3 

ἡ τοῦ Λόγου φύσις μεταποιηθεῖσα γέγονε σάρξ, ἀλλ 
οὐδὲ εἰς ὅλον ἄνθρωπον μεταβληθῆναι τὸν ἐκ ψυχῆς καὶ 

, ε - Ν “ Ψ , 2 ͵ ἴω 

σώματος" ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον ὅτι σάρκα ἐψυχωμένην ψυχῇ 
ων “ ᾽ , , 

λογικῇ ἑνώσας ὁ Λόγος ἑαυτῷ καθ᾽ ὑπόστασιν ἀφράστως 
καὶ ἀπερινοήτως γέγονεν ἄνθρωπος καὶ κεχρημάτικεν 

σι ᾽ , ᾿ Ν 7 ΄: Ἂ 3 ’ ᾽ »] 

υἱὸς ἀνθρώπου, οὐ κατὰ θέλησιν μόνην ἢ εὐδοκίαν, ἀλλ 
ἵαν ς : , , “ νὰ ῇ οὐδὲ ὡς ἐν προσλήψει προσώπου μόνου" καὶ ὅτι διάφοροι 

μὲν αἱ πρὸς ἑνότητα τὴν ἀληθινὴν συνενεχθεῖσαι φύσεις, 
Ν }] . - Ν ᾿ ι δι 2 ς [ω] ζ 

εἷς δὲ ἐξ ἀμφοῖν Χριστὸς καὶ υἱός, οὐχ ὡς τῆς τῶν 
φύσεων διαφορᾶς ἀνηρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, ἀποτελε- 

“- ἃ “ δια Ν “ ᾿ δὴ Ἁ Χ 

σασῶν δὲ μᾶλλον ἡμῖν τὸν ἕνα κύριον καὶ Χριστὸν καὶ 
υἱὸν ἐκ θεότητός τε καὶ ἀνθρωπότητος διὰ τῆς ἀφράστου 

καὶ ἀπορρήτου πρὸς ἑνότητα συνδρομῆς." 
᾿ ἴω λ Ἁ 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα: “Ἐπειδὴ δὲ δι’ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν 
“ Ἁ 

ἡμετέραν σωτηρίαν ἑνώσας ἑαυτῷ καθ᾽ ὑπόστασιν τὸ ἀν- 

θρώπινον προῆλθεν ἐκ γυναικός, ταύτῃ λέγεται γεννηθῆναι 
σαρκικῶς. Οὐ γὰρ πρῶτον ἄνθρωπος ἐγεννήθη κοινὸς ἐκ 

“Ὁ 3 

τῆς ἁγίας παρθένου, εἶθ᾽ οὕτως καταπεφοίτηκεν ἐπ᾽ αὐτὸν 

Ι μὲν ὡς Αοἰ. 2--- καιροφυλακτοῦντες ν 6 θεοῦ πατρὸς Αεί. 
7 τοῦ οτὴ. Αοἰ. 8 τὸν] τὸ Β 9 ἐνανθρωπίσαι Δ, εἴ 16 πὶ 586 068 

10---ἰἰ καὶ ἀνελθεῖν εἰς τοὺς Αοἰ. 12 παραδείγμασιν) δόγμασιν Αοί. 
13 τὸν ἐκ θεοῦ λόγον Αεοἰ. 15 οὐδὲ ὅτι... μετεβλήθη Αεἰ. ι6 ἐμψυχω- 
μένην ΑΡΒ ν 18 ῥγι5 καὶ] τε καὶ Αοἰ. 19 μόνον Δοί. 21 φύσει Αεἰ. 

25 ἐκ οἵη. Αοῖ. 428 αὐτῶ, ἑ ΞΡΕΥ50Γ., [ἢ τὸ] σῶμα Αεἰ. 20 ταυτὶ 

2Υ ταύτῃ τοι Αοἰ. λέγεται καὶ ῬΒ ἅν 

Ε. 6 

ζοηο. νὶ οὔο, 
6δο 
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82 ΕΝΑΘΆΚῚΠΙ 

ἴω ἰφὶ ς Ν « “ 

ὁ Λόγος, ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῆς « τῆς μήτρας ἑνωθεὶς ὑπομεῖναι 
“ 50." Ν μ 

λέγεται γέννησιν σαρκικήν, ὡς τῆς ἰδίας σαρκὸς τὴν 
Ν -“ Ν 

γέννησιν οἰκειούμενος. Οὕτω φαμὲν αὐτὸν παθεῖν καὶ 
“ “ »“ἅΜμ Ι ᾽ γῶν 

ἀναστῆναι, οὐχ ὡς τοῦ θεοῦ Λόγου παθόντος εἰς ἰδίαν 
μ δ Ν᾽ Ἃ ,ὔ “Ἵ " νι“ .» 

φύσιν ἢ πληγὰς ἢ διατρήσεις ἥλων ἤγουν τὰ ἕτερα τῶν 
, - » , 

τραυμάτων: ἀπαθὲς γὰρ τὸ θεῖον, ὅτι καὶ ἀσώματον. 
9 ὃ Ν δὲ Ν Ν " “ ἴδ “Ὁ »Ἥ» θ “ Ἐπειδὴ δὲ τὸ γεγονὸς αὐτοῦ ἴδιον σῶμα πέπονθεν, ταῦτα 

“ ΦυΝ , θ - ς Χ ς Ἃ 5 Ν ἘΠῚ 6 Ν 

πάλιν αὐτὸς λέγεται παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν: ἣν γὰρ ὁ ἀπαθὴς 
“ ’ 

ἐν τῷ πάσχοντι σώματι." 
Τῆς δέ γε ἑτέρας τὰ πολλὰ μὲν κατὰ τὴν πρώτην 

ε , ᾽ , Ὑ Ἀν .5 5φρ ας «ψὺνς “ δ ἱστορίαν ἀνενήνεκται. "ἔστι δὲ ἐν αὐτῇ ῥῆσις τοιάδε, ἣν 
, μὴ 3 , ς “Ὁ ᾽ , , δὲ γέγραφε μὲν Ἰωάννης ὁ τῆς ᾿Αντιόχου, προσήκατο δὲ 

ς , 

πάσαις ψήφοις ὁ Κυριλλος" 
«ς ἴον Ψ “'Ὁμολογοῦμεν τὴν ἁγίαν παρθένον θεοτόκον, διὰ τὸ 

τὴ Ἁ ᾿ “Ὁ τ ᾿Ξ Ν " » “ 

τὸν θεὸν Λόγον σαρκωθῆναι ἐξ αὐτῆς καὶ ἐνανθρωπῆσαι, 

αὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως ἑνῶσαι ἑαυτῷ τὸν ἐξ αὐτὴ καὶ ἧς τὴ ήψεως τῆς 
,1 5» 

ληφθέντα ναόν. Τὰς δὲ εὐαγγελικὰς καὶ ἀποστολικὰς 
ΒιοΝ “ , Ν » ᾿ θ , Υ ὃ ΕΥ̓ ἐπὶ τοῦ Κυρίου φωνὰς ἴσμεν τοὺς θεοφόρους ἄνδρας τὰς 

“ Ι͂ 

μὲν κοινοποιοῦντας ὡς ἐφ᾽ ἑνὸς προσώπου, τὰς δὲ διαι- 
ροῦντας ὡς ἐπὶ δύο φύσεων, καὶ τὰς μὲν θεοπρεπεῖς κατὰ 

“ ἴω Ν Ν 

τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τὰς δὲ ταπεινὰς κατὰ τὴν 
᾽ , . ΄-“. ὃ ὃ [ 2) μὰ » Ι͂ (ς , 

ἀνθρωπότητα αὐτοῦ παραδιδόντας. Οἷς ἐπήγαγε" “Ταύ- 
ταις ὑμῶν ταῖς ἱεραῖς ἐντυγχάνοντες φωναῖς οὕτω μὲν καὶ 

Ἁ “ 

ἑαυτοὺς φρονοῦντας εὑρίσκομεν" εἷς δὲ Κύριος, μία πίστις, 
ἁ , » , ΩΝ Ἁ “ “ “ 
ἕν βάπτισμα. ᾿Εδοξάσαμεν οὖν τὸν τῶν ὅλων σωτῆρα 

, Ἵ ΄ 7ὔ “ ΄“Ἅ 

θεόν, ἀλλήλοις συγχαί ροντες, ὅτι ταῖς θεοπνεύστοις γρα- 
“ [ο [9] ς [4 [ “ 

φαῖς καὶ τῇ παραδόσει τῶν ἁγίων ἡμῶν πατέρων συμβαί- 
’ ν ᾽ “ “ 

νουσαν ἔχουσι πίστιν αἵ τε παρ᾽ ἡμῖν καὶ αἱ παρ᾽ ὑμῖν 
ἐκκλησίαι." 

φ 3 , ς “ ».ϑ » 2 ’ ΄ 

Ὧν ἀνεγνωσμένων, οἱ τῆς αὐτῆς ἐπεβόησαν συνόδου 
Ι͂ , 

ῥήμασι τούτοις" “ἸΠἄντες οὕτω πιστεύομεν: ὁ πάπας Λέων 

1 τῆς Δοί., οπλ. Πρτὶ ν 2 οἰκούμενος Αοἰ. αὐτὸν καὶ Α-οἰ. 

5 πλαγὰς Δεῖ. ἡ ταύτῃ Αεὶ. 8 ὁ αὐτὸς ἀπαθὴς Αεἰ. ΙΟ προ- 

τέραν Ζν 11 ἀνήνεκται ἸΙΌΥ] ἐνήνεκται ν, ΕΠ]. ἐν αὐτῇ ρΡοβί τοιάδε Β 
12 ᾿Αντιοχέων ΖΝ 13 ὃ οὔ. Ζν 15 ἐξ αὐτῆς οἴῃ. Αεοἰ. τό ἑαυτῷ 
τὸν] ἑαυτὸν τὸν τὸν Α 18 ἐπὶ] περὶ Αεί. θεοφόρους] θεολόγους Αοί. 

21 δ᾽ίθγιπ τὴν οὔ. ἴων 22 παραδιδόντος ΖΚ 22--20 ἀ6 ναγ. Ἰδοΐ. Δοΐ. 

νἱθ 12, 45 ὉΌῚ Εναρτῖιβ τεχίατη Ασςί. βἰπσουῖ5 γοίασί 23 ἐντυχόντες Ζν 
οὕτω] οὐ Β 24 αὐτοὺς Ἐν δὲ] γὰρν 31 τοιούτοις ΡΥ 
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ΤἸΒΕΕΣΙΓ τὸ 83 

[χὰ Ἷ ᾿ ως [ω] , Ἀ - 7 

οὕτως πιστεύει. ᾿Ανάθεμα τῷ μερίξοντι καὶ τῷ συγχέοντι. 
Αὕτη ἡ πίστις Λέοντος τοῦ ἀρχιεπισκόπου, Λέων οὕτως 
πιστεύει, Λέων καὶ ᾿Ανατόλιος οὕτω πιστεύουσι, πάντες 

οὕτως πιστεύομεν" ὡς Κύριλλος, οὕτως πιστεύομεν" αἰωνία 

μνήμη Κυρίλλου' ὡς αἱ ἐπιστολαὶ Κυρίλλου εἰσίν, οὕτως 

φρονοῦμεν, οὕτως ἐπιστεύσαμεν, οὕτως πιστεύομεν. Λέων 
ὁ ἀρχιεπίσκοπος οὕτως φρονεῖ, οὕτως πιστεύει, οὕτως 
»Μ) 3) 

ἔγραψε. 
-“ Ν Ἁ 

Διαλαλιᾶς δὲ ἐνεχθείσης καὶ τὴν Λέοντος ἐπιστολὴν 

ἀναγνωσθῆναι, μεταφρασθεῖσα τῆς ἀναγνώσεως ἔτυχεν" 
ἥτις τοῖς πραχθεῖσιν ἐμφέρετα. Μετὰ γοῦν τὴν ἀνά- 

γνωσιν τῶν ἐπισκόπων ἐπιβοησάντων' “Αὕτη ἡ πίστις 
“ “ ΄ 

τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων πάντες 
Ὁ“ ͵ . ’ [2 , ᾽ β 

οὕτω πιστεύομεν, οἱ ὀρθόδοξοι οὕτω πιστεύομεν. ᾿Ανάθεμα 
“ Χ Ὁ , , Ν , ΄“» » τῷ μὴ οὕτως πιστεύοντι. Πέτρος διὰ Λέοντος ταῦτα ἐξε- 
ὔ ς ᾽ ᾽ 4“ 50. » « Ά φώνησεν, οἱ ἀπόστολοι οὕτως ἐδίδαξαν: εὐσεβῶς καὶ 

ἀληθῶς Λέων ἐδίδαξε, Κύρολλος οὕτως ἐδίδαξε, Λέων 
Ν , ς , 0. 7 3 , “Ὁ Χ “ καὶ Κύριλλος ὁμοίως ἐδίδαξαν. ᾿Ανάθεμα τῷ μὴ οὕτως 

, » ᾿ 5» ἤ {4 

πιστεύοντι. Αὕτη ἡ ἀληθὴς πίστις, οἱ ὀρθόδοξοι οὕτως 

φρονοῦσιν, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων. Ταῦτα ἐν ᾿Εἰφέσῳ 
Ἁ , }] » , “ , ᾿ 3) διὰ τί οὐκ ἀνεγνώσθη; Ταῦτα Διόσκορος ἔκρυψεν, 

-“ “-“ ς ς 

ἐμφέρεται ἐν τοῖς αὐτοῖς πεπραγμένοις ὡς ἡνίκα τὸ 
μέρος τῆς ἐπιστολῆς Λέοντος ἀνεγνώσθη περιέχον᾽ 

εἶ ᾿ ᾿ τ ΤᾺ , " - ἢ 
Καὶ πρὸς τὸ τὸ χρεωστούμενον ὄφλημα τῆς ἡμετέρας 

φύσεως ἐκτισθῆναι, ἡ θεία φύσις ἡνώθη τῇ φύσει τῇ 
παθητῇ ἵνα, τοῦτο δὴ τὸ ταῖς ἡμετέραις ἰάσεσιν ὑπάρχον 

ς Ἃ “ ἁρμόδιον, ὁ εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ὧν μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων 
ν Ν ᾽ »“ Ν ᾽ Ι ᾽ “ ς Ν ἄνθρωπος Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, καὶ ἀποθνήσκειν ἐκ τοῦ ἑνὸς 
δυνηθῇ, καὶ τελευτᾶν ἐκ τοῦ ἑτέρου μὴ δυνηθῇ..." πρὸς 
τὴν τοιαύτην ῥῆσιν ἀμφιβαλλόντων τῶν ᾿᾽Ϊλλυριῶν 
καὶ Παλαιστινῶν ἐπισκόπων, ᾿Αέτιος ἀρχιδιάκονος τῆς 

4---5. ὡς] καὶ ὈΠ Β 5 ἡ μνήμη ΖΚ ὡς οὔ. Α εἰσὶν] ἔχουσιν 

οί; 5- οὗ φρονοῦμεν οὗ ἐπιστεύσαμεν οὗ πιστεύομεν Β η-ὃ8ὃ οὗ 
πιστεύει οὗ ἔγραψε Β [1 προαχθεῖσιν Α 14 αἰΐζογιτη πιστεύομεν 

πιστεύουσι Αεί., Χαὶ]. Ι5 ἐφώνησεν Β 17 ἀληθινῶς Αοὶ. 

Κύριλλος οὕτως ἐδίδαξε οτη. Ῥ αηΐς Λέων Δα4, Κυρίλλου αἰωνία ἡ μνήμη 

Δεῖ. 19 ἀληθινὴ Αεοί. 20 φρονοῦμεν Αεί. 25 ἐκτιθῆναι 1.8 

ἐκτεθῆναι Ῥν 27 ΔἸζθγιπ ὁ οὐὰ. ἃ 20 τελευται, ν ΒΡΕΥβοΥ., Β 
30 ἀμφιβαλόντων Α Ἰλλυρικῶν Αοί., εἴ 5ΕΠΡΕΥ 
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84 ΕΝΑΘΚΠ 

{ ῇ Ψ “ 

Κωνσταντίνου ἁγιωτάτης ἐκκλησίας ῥῆσιν παρήγαγεν 
Κυρίλλου περιέχουσαν οὕτως" 

᾽ , 2 »“» “ “ 

“᾿Ἐπειδὴ δὲ πάλιν τὸ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα χάριτι θεοῦ, 
Ψ ἐν 9 7 -“ « Ἁ Ν 3 , 

καθά φησιν ὁ ἀπόστολος Ἰ]αῦλος, ὑπὲρ παντὸς ἐγεύσατο 
θανάτου, λέγεται παθεῖν αὐτὸς τὸν ὑπὲρ ἡμῶν θάνατον, 

τ ς “Ὁ. Ἅ , Ὁ 9 ἴω 

οὐχ ὡς εἰς πεῖραν ἐλθὼν θανάτου τό γε ἧκον εἰς τὴν αὐτοῦ 
᾽ 7 ιν »“ “ ΄ΝΝ 

φύσιν---ἀποπληξία γὰρ τοῦτο λέγειν ἢ φρονεῖν---ἀλλ᾽ ὅτι, 
» » ᾽ ’ ς ᾿ 3 Ἐ». , , 37 

καθάπερ ἔφην ἀρτίως, ἡ σὰρξ αὐτοῦ ἐγεύσατο θανάτου. 
, Ἂ [ο “ Ἂ 

Καὶ πάλιν πρὸς τὴν ῥῆσιν τῆς ἐπιστολῆς Λέοντος 

τὴν ἔχουσαν' 
ες 3 “ ᾿ [ ’ εν Ἁ ἊὉ 3 ΓΑ Ενεργεῖ γὰρ ἑκατέρα μορφὴ μετὰ τῆς θἀάτέρου κοι- 

νωνίας ὅπερ ἴδιον ἔσχηκε, τοῦ μὲν λόγου κατεργαζομένου 
τοῦθ᾽ ὅπερ ἐστὶν τοῦ λόγου, τοῦ δὲ σώματος ἐκτελοῦντος 
“ 2 μα. “ , εἿ Ἁ Ν ᾽ “" “ ἅπερ ἐστὶν τοῦ σώματος. [ Καὶ τὸ μὲν αὐτῶν διαλάμπει 

- Υ δὴ “ ς ’ 
τοῖς θαύμασιν, τὸ δὲ ταῖς ὕβρεσιν ὑποπέπτωκεν...᾽" 
3 , “ 3 “ 

ἀμφιβαλλόντων τῶν ᾿Ιλλυριῶν καὶ τῶν Ἰ]αλαιστινῶν 
ς 3 Ν 3 4 ᾿ ᾽ 7 

ἐπισκόπων, ὁ αὐτὸς ᾿Αέτιος κεφάλαιον ἀνέγνω Κυρίλλου 
περιέχον οὕτως" 

“ “ "] "“ 

“Αἱ μέν εἰσι τῶν φωνῶν ὅτι μάλιστα θεοπρεπεῖς, αἱ 
Χ “ , ᾽ - ς Ν 7 Ν᾽ , δὲ οὕτω πάλιν ἀνθρωποπρεπεῖς, αἱ δὲ μέσην τινὰ τάξιν 

» 9 ! Ν 4Ὰ “ “ Ν ΕΣ Ν 

ἔχουσιν ἐμφανίζουσαι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ θεὸν ὄντα καὶ 
ἄνθρωπον ὁμοῦ ἐν αὐτῷ." 

“ Ν ,ὔ “Ὁ “Ὁ 

Καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς ἕτερον μέρος τῆς ἐπιστολῆς 
7] 9 “ “ 3 ᾿ς 2 Ἷ », 

Λέοντος ἀμφιβαλλόντων τῶν εἰρημένων ἐπισκόπων ἔχον" 
( 2 ἃ δὴ , Ἂ 3 Ἂ ὃ ΄ ε ἴω 
Εὖ καὶ τὰ μάλιστα γὰρ ἐν τῷ δεσπότῃ ᾿Ιησοῦ 

“- “- “ ἴω τ ἃ ᾿, Χριστῷ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἕν πρόσωπον, ὅμως 
“-“ Υ̓, - 

ἕτερόν ἐστιν ἐκεῖνο ἐξ οὗ ἐν ἑκατέρῳ κοινόν ἐστι τὸ τῆς 
“ ν' ὧὦν 3 μα Ἁ Ν “Ὁ ἷ γ᾽ 

ὕβρεως, καὶ ἕτερον ἐξ οὗ κοινὸν τὸ τῆς δόξης καθέστηκεν. 
Ἔξ ἡμῶν μὲν γάρ ἐστιν αὐτῷ ἡ ἐλάσσων τοῦ πατρὸς ἀν- ἡμῶν μὲν γάρ ὦ ἡ ἐλάσσων τοῦ πατρὸς ἀν 

“ Υ͂ 2 3 ΨΆΙ α Ὁ “ 

θρωπότης, ἐκ δὲ τοῦ πατρός ἐστιν αὐτῷ ἡ μετὰ τοῦ πατρὸς 
9 δι τἂν θ ῇ 2) Θ ὃ ᾿ς [] Μ, Ἁ 

αὐτῷ ἴση θεότης..." Θεοδώρητος ξυγοστατῶν ἔλεγεν καὶ 
“ Ρ)» “ ΣΑΤΟ ΙΝ ν, ἌΣ. ΤΟΣ , 

τῷ μακαρίῳ Κυρίλλῳ ἐπὶ λέξεως εἰρῆσθαι οὕτως" 

4 ὑπὸ Βν 6 εἶκον Ῥν ἢ 7΄τὸ λέγειν τοῦτο Αοί. 11 ἐναργεῖ Β 

ἑκατέρᾳ μορφῇ ν 13 τοῦθ τοῦ Α ιΙ6 εἰ 24 ἀμφιβαλόντων Α 
το εἰσι] ἄλλαι Βν 20 οὕτω] οὐ Α φεαεφάαηε σεγο Α-ί. Ἰαΐ., αὖ Ὁ μέσην 

τινὰ ΞΌΡΕΥβοΥ. Β 21 ἐμφανίζουσι Ῥ 22 ἐν ταὐτῷ Αεἰ. 26 αἰζουυτη 
τοῦ οτὰ. Δοί. ἕν ὑπάρχει τὸ πρόσωπον Α-οί. 20 μὲν οἵη. ἐστιν 

ΟΙΉ. ΖΡ 20 ἐκ] ἀπὸ Αοἰ. 21 αὐτῷ] αὐτοῦ ν, οῃι. Αοί. 
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ΠΙΒΕΒ 1 18 ὃς 

( Ν μ » θ Ν Χ θέ Ν ἴὃ ξ 

Καὶ γενόμενον ἄνθρωπον καὶ μὴ μεθέντα τὸ ἴδιον, τυίϊά. 975 
μεμένηκεν ὅπερ ἦν, καὶ ἕτερον ἐν ἑτέρῳ τὸ κατοικοῦν, 

Ἁ Ἂ ω ῇ 

τουτέστιν ἡ θεία φύσις μετὰ τῶν ἀνθρώπων. 
“ “ Ἂ 5 “ , 

Μετὰ ταῦτα τῶν ὑπερφυῶν ἀρχόντων ἐρωτησάντων 
᾿ ων νὰ 5 5 εἴπερ ἔτι τις ἀμφισβητεῖ, πάντες ἔφησαν μὴ ἀμφιβάλλειν 

ὃ 7 , 

ἔτι. Μεθ᾿ οὺς ᾿Αττικὸς ἐπίσκοπος Νικοπόλεως ἐξήτησεν 
᾿] ’ Ε] -“ ΄ » ,ὔ Ε 'Ν 5 ᾽ -- ᾽ , 

ἐνδόσιμον αὐτοῖς γενέσθαι ὀλίγων ἡμερῶν, ἐφ᾽ ᾧ ἀκυμάντῳ 
διανοίᾳ καὶ ἀταράχῳ λογισμῷ τὰ τῷ θεῷ δοκοῦντα καὶ 

ἐ « ς ἐ « 

-»" « 7 ’ -« ᾽ ’ Ἂς -" Ν 

τοῖς ἁγίοις πατράσι τυπωθῆναι. ᾿Εξήτησεν δὲ λαβεῖν καὶ 

ιο τὴν ἐπιστολὴν Κυρίλλου τὴν πρὸς Νεστόριον γεγραμ- 

μένην, ἐν ἣ παρακελεύεται αὐτὸν συνθέσθαι τοῖς δώδεκα 
5» -“ , φΦ " ΄ ὰ [4] . 

αὐτοῦ κεφαλαίοις οἷς ἅπαντες συνέθεντο. Καὶ τῶν ἀρ- 
“- [ω ῇ 

χόντων διαλαλησάντων ἐνδόσιμον αὐτοῖς ἡμερῶν πέντε 
“ » Ν θ “ Ἀ ᾽ 7 “ ἊὉ 

γενέσθαι εἰς τὸ συνελθεῖν παρὰ Ανατολίῳ τῷ τῆς 
, 7 , ς 

15 Κωνσταντινουπόλεως προέδρῳ, πάντες ἐπευφήμησαν οἵ 
«ς ἴω ", 

ἐπίσκοποι φήσαντες" “Ἡμεῖς οὕτως πιστεύομεν, πάντες 
ς , «ς “Ὁ 

οὕτω πιστεύομεν. ὡς Λέων, οὕτως πιστεύομεν. Ἡμῶν 
, ς “-“ 

οὐδεὶς ἀμφιβάλλει: ἡμεῖς πάντες ὑπεγράψαμεν. 
ε ΄ Ν “ “. 

Πρὸς ἃ διελαλήθη ἐπὶ ῥήματος ταῦτα" “Οὐκ ἀναγκαῖον 
«ς -“ “ Ἀ " , 

20. πάντας ὑμᾶς συνελθεῖν: ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀκόλουθόν ἐστιν 
-“ 5 ΄ Ψ 

πιστωθῆναι τοὺς ἀμφιβάλλοντας, ὁ εὐλαβέστατος ἐπί- 
᾽ , 3 Χ Ὁ «ς 2 , 

σκοπὸς Δνατόλιος ἀπὸ τῶν ὑπογραψάντων ἐπιλέξηται 
’, Ν Ἁ 

οὺς ἐὰν νομίσῃ πρὸς διδασκαλίαν τῶν ἀμφιβαλλόντων." 
4 [ο ῇ ἰφ 

Οἷς ἐπήγαγον οἱ τῆς συνόδου οὕτως" “ Δεόμεθα περὶ (οι. νὶ 976 
Δ Ἁ “ 

828 τῶν πατέρων' τοὺς πατέρας τῇ συνόδῳ, τοὺς ὁμόφρονας 
Ἂ “ οἿ Ἂ 56 Λέοντος τῇ συνόδῳ, τοὺς πατέρας τῇ συνόδῳ: τὰς φωνὰς 

τῴ βασιλεῖ, τὰς ἱκεσί Ὁ ὀρθοδόξ ὶς ἱκεσί ἢ ῷ , τὰς ἱκεσίας τῷ ὀρθοδόξῳ, τὰς ἱκεσίας τῇ 
Ε] “ , ς , “ [ 

Αὐγούστῃ. Ἰ]άντες ἡμάρτομεν, πᾶσι συγχωρηθῆ.᾽ 

Ι μὴ] οὐ Αοί. μεταθέντα Α 2 μεμένηκε γὰρ ὅπερ ἦν" νοεῖται δὲ 

πάντως καὶ ἕτερον Α-εί. 3 μετὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις 

Αεἰ. 4 ἀρχόντων] ἀνων Α " αὐτῶ Β ἡμῖν Δεῖ. ἐφ᾽ ὃ 
ἀκοιμάντω Α ΙΟ δηΐε πρὸς Νεστόριον αα4. ἐπιστολὴν τὴν 12 αὐτοῦ 

οἵ. Αοί. 14 παρὰ] περὶ Β ν ᾿Ανατωλίω Α εἴ ϑὰᾶρῦρα 16---ἰ7 πάντες 
οὐ Λέων οὕτως πιστεύομεν οτὴ. Αοί. ΡΥ. 17 οὕτω] οὐ Α ὧΞς7 καὶ Β 

Λέων οὗτος Α Λέων οὗ Β 18 πάντες] ἤδη Α-εί. 20 ἡμᾶςξα ν 
Αοΐ., ογρ765 τος Αοῖί. ]ἰαί. 21 πιστειθῆναι Ροβί πιστωθῆναι (πεισθῆναι 

Αοςΐ.) αἀ4. Α 21---.22 ἀρχιεπίσκοπος Αοί. 22 Ροβί ὑπογραψάντων «ἀά. 
ἐπισκόπων Αοί. ἐπιλέξεται Αοἰ. φἰζραέ Αοί. 1. 23 οὗς ἂν νομίσῃ ἱκανοὺς 

εἶναι πρὸς Αεί. ἀμφιβαλόντων Α 24 περὶ] παρὰ Β 25---ὖ τοὺς 
ὁμόφρονας... πατέρας τῇ συνόδῳ οτὰ. Β εἰ Δοί. ργ. 27 τῶν ὀρθοδόξων Β 
28 συγχωρηθείη τν συγχώρησον Αοἰ. Ζγεἰμζρεαίζιγ, Δοί. 1α. 



(ους. νἱΐ 5 

δό ΕΝΑΘΒΚΙΠ 

-“ ῇ 3 

᾽Ἐπεβόησαν δὲ οἱ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκκλη- 
᾽ 5 “ ς , 3) 

σίας: “᾿᾽Ολίγοι κράζουσιν. Οὐ λέγει ἡ σύνοδος. 
ἃ Ἂ 2 ἢ Μεθ᾿ οὺς οἱ ᾿Ανατολικοὶ ἐξεβόησαν' “Τὸν Αἰγύπτιον 

:} ῇ 

τῇ ἐξορίᾳ. Οἱ δὲ Ἰλλυριοὶ ἐκραύγασαν' “ Δεόμεθα, 
ἃ ᾽ , ν 

πάντας ἐλέησον. Μεθ᾿’ οὺὃς οἱ ᾿Ανατολικοί' “Τὸν 
4. ἢ ,Ψ ΝΣ 

Αὐγύπτιον τῇ ἐξορίᾳ. 
“- 3 -“ ἣΝ 2 ῇ - “- 

Καὶ τῶν ᾿Ιλλυριῶν τὰ παραπλήσια αἰτούντων, οἱ τοῦ 
, ῇ , Ἂ 

κλήρου Κωνσταντινουπόλεως ἐξεβόησαν: “ Διόσκορον τῇ 
2 7ὔ Ἂν 3 , ἊΝ Ὑ 5 ,ὔ ἣν φ Ν “9 ν ἡ ἐξορίᾳ, τὸν Αἰγύπτιον τῇ ἐξορίᾳ, τὸν αἱρετικὸν τῇ ἐξορίᾳ" 

“ Ὁ ἃ , Ἐπ:- 

Διόσκορον ὁ Χριστὸς καθεῖλεν. Μεθ' οὺς πάλιν οἱ ᾽Ιλ- 
᾿ δος πον ᾿ ᾽ ἀνα όανν ( δι ὦ 

λυριοὶ καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτοὺς ἐπίσκοποι' “ἸΠἄντες ἡμάρτομεν" 

πᾶσι συγχώρησον. Διόσκορον τῇ συνόδῳ, Διόσκορον ταῖς 
2 , 3) Ἁ “ , , Ἀ Ὁ 

ἐκκλησίαις." Καὶ τῶν παραπλησίων προελθόντων τὰ τῆς 
Υ͂. »"ὔ» 

τοιαύτης συνελεύσεως ἐπερατοῦτο. 
49 

Κατὰ δὲ τὴν μετ᾽ αὐτὴν συνέλευσιν, τῆς συγκλήτου 
, 3 “ ΝΑῚ » , Ἄ 

διαλαλησάσης ἀναγνωσθῆναι τοὺς ἤδη δεδομένους τύπους, 
“ Ν 

ἀνέγνω Κωνσταντῖνος σηκρητάριος ἀπὸ σχέδης ἐπὶ λέξεως 
ταῦτα" 

Ἁ Ν ἴω 3 ’ »» 

“Περὶ μὲν τῆς ὀρθοδόξου καὶ καθολικῆς πίστεως τε- 
γ λειότερον συνόδου γενομένης μετὰ μίαν ἀκριβεστέραν 

, “ “-“- 

ἐξέτασιν δεῖν γενέσθαι συνορῶμεν. ᾿Επειδὴ δὲ Φλαβια- 
Ἁ [ -“ 9 -“ , Χ ᾽ 7 ἰ 1 πὶ 

νὸς ὁ τῆς εὐσεβοῦς μνήμης καὶ Εὐσέβιος ὁ εὐλαβέστατος 
᾿ς - 

ἐπίσκοπος, ἐκ τῆς τῶν πεπραγμένων καὶ διεγνωσμένων 
ῇ Ν 3... Ὁ “ “Ὁ ἐρεύνης καὶ αὐτῆς τῆς φωνῆς τίνων τῶν ἐξάρχων γενο- 

᾿, “ ϊ 7 ζ Ιὰ » ᾿ Χ 

μένων τῆς τότε συνόδου ὁμολογησάντων ἐσφάλθαι καὶ 
, 5 ᾿Ν Ἷ Ν 

μάτην αὐτοὺς καθηρηκέναι, οὐδὲν περὶ τὴν πίστιν σφα- 
ν ᾿ δὼ ἶ , , ΑΜ ἢ 

λέντες δείκνυνται ἀδίκως καθαιρεθέντες, φαίνεται ἡμῖν 
Ν [4] ΄ Ζ' “ κατὰ τὸ τῷ θεῷ ἀρέσκον δίκαιον εἶναι, εἰ παρασταίη τῷ 

’ Ὁ ΄ “Ὁ 3 “- θειοτάτῳ καὶ εὐσεβεστάτῳ ἡμῶν δεσπότῃ, τῷ αὐτῷ 
“ ’ Ν ᾽ 

ἐπιτιμίῳ Διόσκορον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον ᾿Αλε- 
᾽ 3 Ἷ Ν ξανδρείας, καὶ ᾿Ιουβενάλιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον 

4-5 Οἱ δὲ... ἐλέησον οτὰ. Αοί. στ. 5 πάντες Ρ 5---( τὸν Αἰγύπτιον 

τῇ ἐξορίᾳ οτα. Α ἡ ἠτούντων Α 8 ἐπεβόησαν Β 9 τὸν Αἰγύπτιον 

οὐὐτῇ ἐξορίᾳ οτα. Ῥ Αοἰ. ρΥ. 12 συγχωρηθῇ Αοἰ. 13 διελθόντων Α 
15 μετ᾽ αὐτὴν] ταύτην Α, δοῖΐο φιατία ἴῃ Αοί. τ6 δεομένους Βν 17 σι- 

κριτάριος 1, σεκρετάριος ΡΒ ν σχέδους ξν σχεδαρίου Αεί. 19 μὲν οτη. 

Αοἰ. τελεώτερον Αοί. 20 γινομένης ΖΚ 22 εὐλαβοῦς Αεί. 

23 διαγνωσθέντων Αοἰ. “6 σφαλέντας Αεί. 28 τὸ τῷ] τῷ Βτὸ ΤὃὈἘν 

29 τῶν αὐτῶν ἐπιτιμίων Β τῷ αὐτῷ ὑπαχθῆναι ἐπιτιμίῳ Αεοί. 
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ΒΕ τὸ ὃ7 

« Ἵ ᾽ 

Ϊεροσολύμων, καὶ Θαλάσσιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπί- 
, , Ἁ ᾿] ,ὔ 

σκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας, καὶ Εὐσέβιον τὸν 
» ,7 ᾿] ’ὔ; ᾿] ’ὔ ᾿ ἢ Φ Ἀ 

εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον ᾿Αγκύρας, καὶ Εὐστάθιον τὸν 
᾽ ’ὔ ᾽ , “ ἃ , Ἁ 

εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον ἘΒηρυτοῦ, καὶ Βασίλειον τὸν 
3 , . ᾿ 7 »“ ᾽ ͵ὔ Ἁ 

εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Σελευκείας τῆς ἸΙσαυρίας, τοὺς 
’ »“ ’ 

ἐξουσίαν ἐσχηκότας καὶ ἐξάρχοντας τῆς τότε συνόδου, 
Ἁ - "»“ “ ,. 

κατὰ τοὺς κανόνας τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀλλοτρίους γενέσθαι 
μ ’ ’ “Ὁ ’ “Ὁ ,ὔ 

ἀξιώματος, πάντων τῶν παρακολουθησάντων τῇ θείᾳ 

κορυφῇ γνωριζομένων." 
5 ΜΟΥ, γ , , ᾽ , Ἧ 

Εἶτα μεθ᾽ ἑτέρας ἀναγνώσεις | γενομένας, ἐρωτηθέντες σους. νἱὶ 9 
ς ͵ » ,, ᾿] , ἃ Ἔ οἱ συνειλεγμένοι ἐπίσκοποι εἰ συνάδουσι τὰ Λέοντος 

γράμματα τῇ πίστει τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων 
“Ὁ Ὁ“ Ὁ“ ς 

πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ συναχθέντων, καὶ τῇ τῶν ἑκατὸν 
, »“ ᾽ -“Ἵ ᾽ὔ ᾽ Ι ᾽ ῇ! , 

πεντήκοντα τῶν ἐν τῇ βασιλίδι, ἀπεκρίνατο ᾿Ανατόλιός 
«ς ““ ῇ ις 

τε ὁ τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρόεδρος καὶ πάντες οἱ 
συνειλεγμένοι συνάδειν τὴν ἐπιστολὴν Λέοντος τοῖς 

ς ’ ͵ - 3 Ἂν 

εἰρημένοις ἁγίοις πατράσιν' καὶ τῇ αὐτῇ Λέοντος ἐπι- 

στολῇ καθυπεσημήναντο. Τούτων ὧδε προελθόντων, 
» , ς “Ὁ , ( ΓΝ 7 , 

ἐπεβόησαν οἱ τῆς συνόδου: “ Πάντες συντιθέμεθα, πάντες 
“ ᾿ 

συναινοῦμεν, πάντες ὁμοίως πιστεύομεν, πάντες τὰ αὐτὰ 
-“ “ [ο , 

φρονοῦμεν, οὕτως πιστεύομεν. Τοὺς πατέρας τῇ συνόδῳ, 
Ἀ ς , - , Ν ᾿ » “ 

τοὺς ὑπογράψαντας τῇ συνόδῳ Ἰ]ολλὰ τὰ ἔτη τοῦ 
, ἃ ει ΝΣ “Ὁ ᾽ , Ἁ “4 

βασιλέως, πολλὰ τὰ ἔτη τῆς Αὐγούστης. Τοὺς πατέρας 
“ , ᾿Ὶ «ς ,ὔ “Ὁ , Ἁ ἃ » 

τῇ συνόδῳ, τοὺς ὁμοπίστους τῇ συνόδῳ. ἹἸΠολλὰ τὰ ἔτη 
“" 7 εἶ ι “Ὁ , ᾿ δὴ τοῦ βασιλέως. Τοὺς ὁμόφρονας τῇ συνόδῳ. Πολλὰ τὰ 

» “ , Χ ς , “Ὁ ’ὔ « , ἔτη τοῦ βασιλέως. Καὶ οἱ πέντε τῇ πίστει ὑπέγραψαν. 
« ς , “ “ 3) 

Ὡς ὁ Λέων, οὕτως φρονοῦμεν. 

Καὶ διαλαλιᾶς ἐνεχθείσης ἐπὶ λέξεως ὧδε: “᾿᾿Ανηνέγ- 
“ Ν ᾽ 7ὔ ς “ ’ καμεν τῷ θειοτάτῳ καὶ εὐσεβεστάτῳ ἡμῶν δεσπότῃ 

᾽ “" ἃ ᾽ 7 Ἁ ᾽ ἐ “- 3 “ 

περὶ αὐτῶν, καὶ ἀναμένομεν τὴν ἀπόκρισιν τῆς αὐτοῦ 
᾿ς « 

εὐσεβείας. Ἢ δὲ εὐλάβεια ἡ ὑμετέρα καὶ περὶ Διοσκόρου 
“-“ ς “- Ἂ 

τοῦ παρ᾽ ὑμῶν καθαιρεθέντος, ἀγνοούσης καὶ τῆς θειο- 

Ἡ Τῆς οἵὴς« Αοί; γη---ὃὃ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος ἀλλοτρίους γενη- 

σομένους Αεί. Ιο γεναμένας ἃ 12 ἁγίων οἵη. Α Ι5 τε οἴῃ. Υ 

18 καθυπεσημήνατο ΖΚ 19 συντιθέμενα Α 20---21 τὰ αὐτὰ φρονοῦμεν, 

οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω πιστεύομεν Αοί. 21 πάντες οὕτως ΖΝ τοὺς] τοῦ 

Α Ῥοβί συνόδῳ αἀ 4. τοὺς ὁμοδόξους τῇ συνόδῳ Αεί. 22---.3 τῶν βασι- 
λέων Αεἰ. 26 καὶ οἱ πέντε Αοἰ., οἱ πάντες 11 γἱ ν, ΘΠ. ὑπεγράψαμεν 
ΖΝ 27 ὁ οἵὴ. Αοί. φρονοῦσι Αοῖ., πλ6 ]15 31 ἡ δὲ εὐσέβεια Αοϊ. 

101ά. 48 
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88 ἘΕΝΑΘΚΙΠῚ 

“ Α “ 3 -“ “ Ζ ς ," 

τάτης κορυφῆς καὶ ἡμῶν, καὶ περὶ αὐτῶν τῶν πέντε ὑπὲρ 
᾿ “- , [οὶ ὧν τὴν παράκλησιν ποιεῖσθε, καὶ πάντων τῶν πεπραγ- 

7 Ρ] Γ ἠὃ ὃ ͵ ’ ΄»“» θ “ ᾿] , 

μένων ἐν τῇ συνόδῳ δώσει λόγον τῷ θεῷ, ἐπευφήμησαν 
“- ζ 

λέγοντες" “Διόσκορον ὁ θεὸς καθεῖλεν. Διόσκορος δικαίως 
καθηρέθη. Διόσκορον ὁ Χριστὸς καθεῖλεν." 

“ Ἂ 3 ε “ 3 Ψ 

Εἶτα μετὰ ταῦτα τῆς ἀπὸ Μαρκιανοῦ ἐνεχθείσης 
-“ ἐν “Ὁ Ν ἈΝ “ ἀποκρίσεως τῇ διακρίσει τῶν ἐπισκόπων τὰ περὶ τῶν 

«ς Ν “ 9 ῇ 

καθαιρεθέντων διδούσης, ὡς ἡ διαλαλιὰ τῶν ἀρχόντων 
, , “ 

ἐδήλωσεν, ἐδεήθησαν ἐπὶ λέξεως εὐπόντες ταῦτα" “Ἰ]αρα- 
-“ τὰ Ν 3 “- Ν ς ,ὔ ΄ Ι Ἂ 

καλοῦμεν αὐτοὺς εἰσελθεῖν" τοὺς ὁμοδόξους τῇ συνόδῳ, τοὺς 
ἰφ [4 ῇ “ “ 

ὁμόφρονας τῇ συνόδῳ, τοὺς ὑπογράψαντας τῇ ἐπιστολῇ 
3 Ἀ [οὶ “ 

Λέοντος τῇ συνόδῳ. Οἵπερ ἀπὸ διαλαλιᾶς τῇ συνόδῳ 
συνηριθμήθησαν. 

Ν Ν “ ὃ , : ὃ ὃ ΄ Ν - Καὶ μετὰ τοῦτο δεήσεις ἐπιδεδομέναι παρὰ τῶν ἐπι- 
“ -“ 3 

σκόπων τῆς ἐν Αἰγύπτῳ διοικήσεως Μαρκιανῷ τῷ αὐτο- 
« Χ , κράτορι ἀνεγνώσθησαν, αἱ περιέχουσι πρὸς ἑτέροις" 

ΤΠ »“ ᾿ ιν ς ᾿Ὶ , ῇ δέ Φρονοῦμεν καθὼς καὶ οἱ ἐν Νικαίᾳ τριακόσιοι δέκα 
2 Ἁ ἢ Ἁ ς , » ͵ὔ Ν ς 3 «. , 

ὀκτὼ ἐξέθεντο καὶ ὁ μακάριος ᾿Αθανάσιος καὶ ὁ ἐν ἁγίοις 
“ ᾽ [4 

Κύριλλος, ἀναθεματίζοντες πᾶσαν αἵρεσιν, τήν τε ᾿Αρείου, 
ν 3 , Ν ῇ με , ᾿ς [.] 

καὶ Εϊὐνομίου, καὶ Μάνου, καὶ Νεστορίου, καὶ τῶν λε- 
“Ὁ: νι ς “ 

γόντων ἐξ οὐρανοῦ τὴν σάρκα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ὑπάρχειν, 
Ν “ 

καὶ μὴ ἐκ τῆς ἁγίας καὶ θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
᾽ (φ “ ς ΄ 

Μαρίας, καθ᾽ ὁμοιότητα πάντων ἡμῶν, χωρὶς ἁμαρτίας." 
, ᾿ ͵ 

ΠΠἀντες οἱ τῆς συνόδου ἔκραξαν λέγοντες: “Τὸ δόγμα 
» »" ᾿ - ΄»“- 

Εὐτυχοῦς διὰ τί μὴ ἀνεθεμάτισαν ; Τῇ ἐπιστολῇ Λέοντος 
ς ὰ ᾿] “- , 

ὑπογράψωσιν, ἀναθεματίσαντες Ἐὐτυχῆ καὶ τὰ δόγματα 
᾽ “ “Ὁ “.ὅἅ “ ἴω 

αὐτοῦ' συνθῶνται τῇ ἐπιστολῇ Λέοντος. Χλευάσαι ἡμᾶς 

θέλουσιν καὶ ἀπελθεῖν." 
ΕἾ “Ὁ » ς Πρὸς ἃ διῆλθον οἱ ἐξ Αἰγύπτου ἐπίσκοποι ὡς πολλοὶ 

[ ς ᾿ 
τυγχάνουσιν οἱ ἐν Αἰγύπτῳ ἐπίσκοποι, καὶ μὴ δύνασθαι 

2 ποιεῖσθαι ΡΒ ἅν 2 τῇ ἁγίᾳ Αεἰ. ἐπεφήμησαν Β 4---5 Διό- 

σκορος.. καθεῖλεν ογη. Ῥ 9 εἰπόντες] τυχόντες Α 4πὶ ἰοτί. Ἰεσεθαί 
ἐπιλέξεως τυχόντες Ι0---ἰ1 τοὺς ὁμόφρονας τῇ συνόδῳ οτὰ. Ῥ Αοί. 

18 μακαριώτατος Αεοί. 20 Μάνου] Μανιχαίου Αοι. 21 ὑπάρχειν 

ΟΊ. ΖΡ 22 ἁγίας καὶ) ἁγίας δν Αοἰ. θεοτόκου Μαρίας τῆς παρθένου 

οί; 24 ἀνέκραξαν ν 25 τοῦ Εὐτυχοῦς Αεί. μὴ] οὐκ Αεἰ. Ροβί 
ἀνεθεμάτισαν αἀά. μετὰ ἐπιθέσεως τὰς δεήσεις ἐπιδεδώκασι Αεί. 26 ὑπο- 

γράφωσιν Αεῖ. ἀναθεματίζοντες Ζν Αοί. Εὐτυχεῖ καὶ τοῖς δόγμασιν Ζν 

Εὐτυχέα καὶ τὸ δόγμα Αοί. 427 συνθῶντες Β 20 ὡς...30 ἐπίσκοποι ογη. 
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ΕἸΒΕΝ ΓΙ τ 89 

Ν - ᾽ , ᾽ ,ὕ " . 
τὸ τῶν ἀπολιμπανομένων ἀναδέξασθαι πρόσωπον' καὶ 

παρεκάλουν ἀναμεῖναι τὴν σύνοδον τὸν αὐτῶν ἀρχι- 
ἐπίσκοπον, ἵνα τῇ γνώμῃ ἐκείνου ἀκολουθήσωσιν, ὡς 

» Ν “ “ 

τὸ ἔθος βούλεται ἐὰν γὰρ πρὸ τῆς τοῦ ἡγεμονεύοντος 

προβολῆς ποιήσωσί τι, ἐπέρχεσθαι αὐτοῖς τοὺς ἀπὸ 
" - “ , ᾿ Ν 

πάσης τῆς Αἰγυπτιακῆς διοικήσεως. Καὶ πολλὰ περὶ 

τούτων δεηθέντων, καὶ τῶν ἀπὸ τῆς συνόδου μάλα 

ἰσχυρῶς ἀντιτεινόντων, διελαλήθη ἐνδοθῆναι τοῖς ἐξ 
᾿ “-“ 

Αὐγύπτου ἐπισκόποις μέχρις οὗ ἀρχιεπίσκοπος αὐτοῖς 

προχειρισθείη. 
Καὶ μετὰ τοῦτο δεήσεις ἐπεδίδοντό τινων μοναχῶν, 

φ Ν 7 Φ - » δ. ᾽ , ΕΣ 

ὧν τὸ κεφάλαιον ἦν μηδαμῶς αὐτοὺς ἀναγκάζεσθαι ἔν 

τισι χάρταις ὑπογράφειν μέχρις ἂν συναθροισθείη ἡ 
ἥ « ͵ ς Ν « [4] Ἀ Ἀ 

σύνοδος ἣν τεθέσπικεν ὁ βασιλεὺς ἁλισθῆναι, καὶ τὰ 

τετυπωμένα γνῶσιν. ὯΟΩν ἀναγνωσθεισῶν, Διογένης ἐπί- 

σκοπος Κυζίκου διεξῆλθε Βαρσουμᾶν ἕνα τῶν συνελ- 

θόντων Φλαβιανὸν σφάξαι: αὐτὸν γὰρ κράξαι" “ σφάξον;," 
καὶ μὴ ἐγκείμενον ταῖς δεήσεσι παρὰ τὸ δέον τῆς εἰσόδου 

κα ΜΗ. , , τ γῇ « 5 τυχεῖν. Οἷς ἐπεβόησαν πάντες οἱ ἐπίσκοποι “ Ιᾶσαν 
ὔ "“ 9 ς » 

Συρίαν Βαρσουμᾶς ἠφάνισεν, ἐπήγαγεν ἡμῖν χιλίους 
“ 2) 4 “ Ρ] Ἂ » ἴω Ἁ 

μονάζοντας.᾿ Καὶ διαλαλιᾶς ἐνεχθείσης ἀναμεῖναι τοὺς 
ς Ν ᾽ Ἁ “ , , ᾽ » 

συνεληλυθότας τὴν ἀπὸ τῆς συνόδου διατύπωσιν, ἠξίωσαν 
᾿ » 7 ᾿] 

οἱ μοναχοὶ τοὺς συντεταγμένους αὐτοῖς λιβέλλους ἀνα- 
γνωσθῆναι: ὧν μέρος ὑπῆρχε τὸν Διόσκορον καὶ τοὺς 

σὺν αὐτῷ ἐπισκόπους παρεῖναι κατὰ τὸ συνέδριον. ἸΤ]ρὸς 
Δ }] , ΄ φ 5 7 «3 ως 7 

ὃ ἐπεβόησαν πάντες οἱ ἐπίσκοποι" “᾿Ανάθεμα Διοσκόρῳ. 

Διόσκορον ὁ Χριστὸς καθεῖλε. Τούτους ἔξω βάλε. ἾΑρον 
"“ἤ » , “Ὁ δ᾿ 

ὕβριν τῆς συνόδου, ρον βίαν τῆς συνόδου. Τὰς φωνὰς 

τῷ βασιλεῖ. ἮΑ ὕβ ἢ )ὃ Ἶ ἶσχ ἢ . ἾΑρον ὕβριν τῆς συνόδου, ρον αἶσχος τῆς 
37) ει 7 ς ΝΠ αν «5 

συνόδου. Οἷς ἀντιτείνοντες οἱ μοναχοὶ ἔκραζον" “ἾΑρον 

ὕβριν τῶν μοναστηρίων." 
Ν κ » “Ἢ 9 7 ΕῚ -“ , 

Καὶ τῶν αὐτῶν αὖθις κραυγασθέντων ἐκ τῆς συνόδου, 
΄-“ ΄ » -“ 

διελαλήθη τοὺς λοιποὺς τῶν λιβέλλων ἀναγνωσθῆναι" 

2 αὐτῶν] αὐτὸν ἐκεῖνον Α 2 ἐκείνου οΥῇ. Α 4 ἐὰν] εἰ Β 4-ς γὰρ 

παρὰ τὴν τοῦ ἡγεμονεύοντος γνώμην Δοί. 13 χάρτοις Α Ι5 γνώσῃ Ζν 

1 κράξον 22 συνελθόντος, ἡλὺ ΞΡ ΕΥβοῦ., Β διὰ τοῖς ποσὶν Α 

27 βάλλε 2ν 28---2Σ0ὺ τὰς φωνὰς τῴ βασιλεῖ οἴη. Αοἴα σίαθοα 
20 τῷ οἵ. Ρ τῶν βασιλειῶν Β 

(οηςο. νἱῖ 56 
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ΤὈ14. τοσ 

9ο ΕΝΑΘΕΙ 
ν , 

οἵπερ λέγουσι μὴ κατὰ τὸ δέον τὴν καθαίρεσιν Διοσκόρου 
΄, - ΦῈΞ ΥΝ 

γενέσθαι, καὶ χρεὼν πίστεως προκειμένης μετασχεῖν αὐτὸν 
“-“" -" ͵ Ἵ Ἷ Ἁ τοῦ συνεδρίου" εἰ δὲ μὴ τοῦτο γένηται, ἀποτινάσσειν τὰ 

΄-“»ἄ »“2λ' “᾽ , ᾽ 

ἱμάτια αὐτῶν τῆς κοινωνίας τῶν συνεληλυθότων ἐπι- 
φΦ » ;ἢ;)» ᾽ Ψ Ε 3 ᾿ 

σκόπων. ὯΩν εἰρημένων, ᾿Αέτιος ἀρχιδιάκονος ἀνεγίνωσκε 
, . ἣς ᾽ ς ἥ . Ν 

κανόνα περὶ τῶν ἀφοριζόντων ἑαυτούς. Καὶ πάλιν πρὸς 
τὰς πεύσεις τῶν ὁσιωτάτων ἐπισκόπων τῶν μοναχῶν 

3 ’ 2 

διενεχθέντων, εἶτα καὶ πρὸς ἐρώτησιν ᾿Αετίου | ἀρχιδια- 
“ “ , 

κόνου ὡς ἀπὸ τῆς συνόδου, τῶν μὲν ἀναθεματιζόντων 
2 -“ “Ὁ 

Νεστόριον καὶ Εὐτυχῆ, τῶν δὲ καὶ παρακρουσαμένων, 
, Ν, - ᾽ ’ Ἂ, , Ἅ 

διελαλήθη παρὰ τῶν ἀρχόντων τὰς δεήσεις Φαύστου καὶ 
-“ - - ᾿ - ᾿ 

τῶν λοιπῶν μοναχῶν ἀναγνωσθῆναι, αἱ παρεκάλουν τὸν 
“-“ ͵ ἴω Ἁ 

βασιλέα μὴ προσδεχθῆναι περαιτέρω προβῆναι τοὺς 
»» “᾿ “". 2 

μοναχοὺς ἐναντιουμένους τοῖς ὀρθοῖς δόγμασιν. ᾿Εφ᾽ οἷς 
’ Ὁ 

Δωρόθεος μοναχὸς ὀρθόδοξον Εὐτυχῆ κέκληκεν. Πρὸς ὃν 
Ν ᾿᾿ ων Ν δ , διάφορα δογματικὰ περὶ Εὐτυχοῦς παρὰ τῶν ἀρχόντων 

ἐκινήθη. 
Ν “ , 

Καὶ μετὰ τοῦτο πέμπτης συνελεύσεως γενομένης, διε- 
, “) λάλησαν οἱ ἄρχοντες τὰ τυπωθέντα περὶ τῆς πίστεως 

“Ὁ ᾿ 

δῆλα γενέσθαι" καὶ ἀνέγνω ᾿Ασκληπιάδης διάκονος Ἰζων- 
ΟΥ̓ , δὴ "πὰ - 

σταντινουπόλεως ὅρον, ὃν ἔδοξε μὴ συνταγῆναι τοῖς ὑὕπο- 
, ΤΠ Ν ἃ δὴ Χ ὃ “4 θ ἐν , δὲ 

μνήμασιν. Πρὸς ὃν τινὲς μὲν διηνέχθησαν, οἱ πλείους δὲ 
ῇ ’ 3 

συνήνεσαν. Καὶ ἐκβοήσεων ἐναντίων γενομένων, εἶπον οἱ 

ἄρχοντες ὅτι Διόσκορος ἔλεγεν διὰ τοῦτο καθελεῖν Φλαβι- 
Ἁ 2 Ν , ’ “ “ Ἁ Ν [γς ᾽ , ανὸν ἐπειδὴ δύο φύσεις εἶπεν εἶναι, τὸν δὲ ὅρον ἐκ δύο 

“ ΡΝ Ἁ δ » ,, 5 "4 Ν φύσεων ἔχειν. Τ]ρὸς ἃ ᾿Ανατόλιος εἶπεν Διόσκορον μὴ 
[ω 3 Ν , 3 3 }] ᾿ς 3 ,ὔ 

καθαιρεθῆναι διὰ τὴν πίστιν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀκοινωνησίαν 
, Ν 3 3 

ἐπήγαγεν Λέοντι, καὶ τρὶς κληθεὶς οὐκ ἦλθεν. Καὶ ἀπήτουν 
.νκν 3 ὦ ἍΝ [οὶ , 5 Ὁ “ἊΝ οἱ ἄρχοντες τὰ ἐν τῇ ἐπιστολῇ Λέοντος ἐντεθῆναι τῷ ὅρῳ. 

δ «Δ “- , 
Πρὸς ὃ ἀποφησάντων τῶν ἐπισκόπων καὶ εἰρηκότων ἄλλον 
ἐ ΄-“2 Ἁ ΄- Ἂ 

ὅρον μὴ γενέσθαι, ἐντελῶς γὰρ ἔχειν, ἀνηνέχθη ταῦτα τῷ 
“Ὁ Ἁ ΓῚ ΄ ἃ ᾽ Ν “Ὁ ᾽ ἊὉ 3 

βασιλεῖ. Καὶ ἐκέλευσεν ξξ ἀπὸ τῶν ἀνατολικῶν ἐπι- 

5 διάκονος Α 12 μοναχῶν οτὴ. Α 13 περαιτέρω...τᾷᾳ μοναχοὺς] 
τοὺς περαιτέρω πρώην μοναχοὺς [101] ν, περαιτέρω τοὺς πρώην μοναχοὺς Το ΜΙ; 

ὥστε θεσπίσαι μὴ ἐπιπλεῖον προκόψαι αὐτοῖς τὰ τῆς ἀσεβείας Αοἰ.; ἴπ πρώην 

σοΟΥΓΙρΡί6] Δ πὶ 6556 βιιβρίοδίὶ 6Π|. 14 ἐναντιομένους Ῥ ἐναντιουμένοις ΑΒ 
τ6 παρὼν τῶν ἀρχόντων Β 21 ἔδοξαν Β ἐνταγῆναι Αεί. 27 τὴν 
οἵη. ΖῪ 28 ἐπήγαγεν] ἐποίησε ΔΑοί. ἀπήτουν] ἀπὸ τοῦ νῦν Ζν 
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ΓΤΙΒΕΚΝ 1 τὸ ΟΙ 

-“" “Ὁ [ο Ν “- :] ἣϊ ων 

σκόπων, καὶ τρεῖς ἀπὸ τῆς Ποντικῆς, καὶ τρεῖς ἀπὸ τῆς 
ν ἢ ,ὔ Ἀ - 3 Ἀ Θ , ᾿ “ ᾽ Χ ΤΑΣ: [οὶ σίας, καὶ τρεῖς ἀπὸ Θρᾷκης, καὶ τρεῖς ἀπὸ υριῶν, 

“ Ἅ ς 

συμπαρόντος ᾿Ανατολίου καὶ τῶν τοποτηρητών “Ρώμης, 
συνελθεῖν ἐν τῷ μαρτυρίῳ, καὶ τὰ περὶ τῆς πίστεως ὀρθώς 

5 τυπῶσαι, ἢ ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ δηλῶσαι πίστιν, ἢ εἰδέναι 
ς ες [οὶ ’ ς “ ᾿ ᾿Ν ᾽ , ὡς ἐν τῇ δύσει ἡ σύνοδος γίνεται. Καὶ ἀπαιτηθέντες 
» - φ , ᾽ “- : ’, , Ἃ ’ 

εἰπεῖν εἰ Διοσκόρῳ ἀκολουθοῦσιν ἐκ δύο λέγοντι, ἢ Λέοντι 
΄ 3 - 3 ὲ ΄ “4 Χ δὲ δύο ἐν Χριστῷ, ἐβόησαν Λέοντι πιστεύειν τοὺς δὲ 

5 ͵ὔ ᾽ Ἁ Φ Ν “ 3 , 

ἀντιλέγοντας, Εὐτυχιανιστὰς εἶναι. Καὶ τῶν ἀρχόντων 
“ ’ “ « 

το εἰρηκότων προστεθῆναι κατὰ Λέοντα δύο φύσεις ἡνω- 
7 ᾽ - 

μένας ἀτρέπτως καὶ ἀμερίστως καὶ ἀσυγχύτως ἐν τῷ 
307 | Χ - ἃ }] λθό “Ὁ 2 ἤ 2 - 7ὔ 

ριστῷ, καὶ εἰσελθόντων τῶν ἀρχόντων ἐν τῷ μαρτυρίῳ 
“-“ ς ,ὔ ᾽ 7 Γ᾽ ᾽ ,ὔ Ν » 

τῆς αγίας Εὐφημίας ἅμα ᾿Ανατολίῳ καὶ τοῖς τοποτηρη- 
- 3 

ταῖς Λέοντος, καὶ Μαξίμου ᾿Αντιοχείας καὶ ᾿Ιουβεναλίου 
ς ’ 

15. ἱεροσολύμων καὶ Θαλασσίου Καισαρείας Καππαδοκίας 
Ἁ « , ἃ 2 » “Ὁ ᾽ , ς “ 

σὺν ἑτέροις, καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν, ἀνεγνώσθη ὁ ὅρος 
ἔχων οὕτως" 

εξ “ ς “ Ν Ἀ ᾿] »“" ς ἥνς 38 Ἂ 

Ο κύριος ἡμῶν καὶ σωτὴρ ᾿Ιησοῦς ὁ Χριστὸς καὶ 
Ἁ ’ «ἉὉὍὁ “ . Σ , 

τὰ λοιπά, ἃ ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἐντέτακται. Καὶ πάντων 
« “ 

29 βοησάντων' “Αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων! οἱ μητροπο- 
- , «ς [4] 

λῖται ἄρτι ὑπογράψωσιν. Αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστό- 
, »“»ἴ , " »“ 

| λων. Ταύτῃ πάντες στοιχοῦμεν, πάντες οὕτω φρονοῦμεν," 

διελάλησαν οἱ ἄρχοντες: “Τὰ τυπωθέντα διὰ τῶν πατέ- 
. - ΓΝ. ᾽ ’ - 7 κα 2) ρων καὶ πᾶσιν ἀρέσαντα ἀνενεχθήσεται τῇ θείᾳ κορυφῇ. 

Ϊ ᾿ τ ἃ δὲ Ν Ψ , Μ δὰ 25 ατὰ δὲ τὴν ἕκτην συνέλευσιν παρεγένετο Μαρκιανὸς 
Ἁ Ἁ Ἁ [.] ς 

καὶ πρὸς τοὺς ἐπισκόπους περὶ τῆς ὁμονοίας ἐδημηγόρησε' 
᾿ Ἀ :] ΄ ᾽ , , ς καὶ διὰ ᾿Αετίου ἀρχιδιακόνου Κωνσταντινουπόλεως ὁ 

“ 3 Ἷ ᾽ “- ω ͵ 

ὄρος ἀνεγνώσθη ἀπὸ διαλαλιᾶς τοῦ βασιλέως, καὶ πάντες 
«ε , - ᾽ 

ὑπέγραψαν τῷ ὅρῳ. Καὶ ἠρώτησεν ὁ βασιλεὺς εἰ κατὰ 
, ς “ ᾽ ,ὔ 

80. συναίνεσιν πάντων ὁ ὅρος ἀνεγνώσθη: καὶ πάντες δι᾽ 

[Δ] θυ τῆς οΟΤΏ. Ζν 2 τοποτηριτῶν Β ν εἴ 56 ΠΊΡΘΓ 6 ἀπατηθών- 
Ι τες α 1Ιο Λέοντος ῬΒἜ ν 11 ἀτρέπτους καὶ ἀμερίστους καὶ ἀσυγχύτους ΖΚ 
β 12 Ροβὲ Χριστῷ ποηηλ}]αὰ ἄδαββα εχ βίϊμηαί Νὰ]. εχ Αὔοι5 (καὶ κατὰ 

παράκλησιν πάντων) ατᾶ6 ““ΒΌΡΡΙΕΙ͂ ρΡοβϑιηΐ ἴῃ ἤὰπο τηοάπτῃ: παρεκάλεσαν 
αὐτοὺς οἱ ἐπίσκοποι ἐσελθεῖν εἰς τὸ μαρτύριον ᾽" ἐπελθόντων ῬΒ ν εἰσῆλθον 

Αοι. 14 Μαξίμου... Μαξίμῳ καὶ ᾿Ιουβεναλίῳ καὶ Θαλασσίῳ 5ϊςσαΐ ἴῃ 

Αοἰ5 βο θεηάστῃ, ναὶ δἀἀεπάστη συμπαρόντος αἴ ἀρὰ ΝΊΟ. Ἔχ Βι1ηγαΐ Ν᾽ 4]. 

18 Δἰζθγιτη ὁ οῦ. Βν 21 ὑπογράψουσιν αὶ 23 διὰ] παρὰ Αςί. 25 δὲ 
οἴῃ. ἃ 20 ἀνεγνώσθη] συνετέθη ξΥ ὁ νῦν ἀναγνωσθεὶς ὅρος ἐξεφωνήθη Αεί. 

(οηο. νἱϊ τοϑ 

Ενδρυ. ἴἱ 4 

(οης. νἱϊ 117 

ΙὉ1ά. 129 

1014. 136 

Ιδἱά. τόρ 



Ο(οηςσ. νἱῖ 172, 
173 

1014. 357 

1014, 180 

ΤοΪά. 189 

1014. το3 

1014. 204 

Τ0Ιά. 257 
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εὐφημιῶν ἐβεβαίωσαν. Καὶ πάλιν πρὸς αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς 
ἐδημηγόρησεν δίς, καὶ ἐπευφήμησαν πάντες. Καὶ ἀπὸ 

προτροπῆς τοῦ βασιλέως ἐτέθησαν κανόνες, καὶ ἐδόθη τῇ 

Καλχηδοναίων μητροπολιτικὰ δίκαια. Καὶ ἐκέλευσεν ὁ 

βασιλεὺς μεῖναι τοὺς [ ἐπισκόπους τρεῖς ἢ τέσσαρας 828 
“.Ἅ - ! , 

ἡμέρας καὶ ἕκαστον κινῆσαι περὶ ὧν βούλεται, παρόντων 
“ ᾽ 7 ἣν “ ς τῶν ἀρχόντων, καὶ τὰ εἰκότα γενέσθαι' καὶ ἐπεραιώθη ἡ 

συνέλευσις. 
, 

Γέγονε καὶ ἑτέρα, καὶ ἕτεροι κανόνες ἐτέθησαν. 
Ἷ ͵ 

Καὶ πάλιν καθ᾽ ἑτέραν σύνοδον συνεβαθησαν ρ 
Ρ] Ν » ,ὔ 

Ιουβενάλιος καὶ Μάξιμος, καὶ ἔδοξε τὸν ᾿Αντιοχείας 
, Ἀ «ς ΙΑ ἔχειν δύο Φοινίκας καὶ ᾿Αραβίαν, τὸν δὲ “Ἱεροσολύμων 

“" 7 ᾿ 3 ἈΝ “Ὁ Ψ 5 Ι 

τρεῖς Παλαιστίνας" καὶ ἀπὸ διαλαλιᾶς τῶν ἀρχόντων 

καὶ ἐπισκόπων ἐβεβαιώθησαν. 
Κ Ν ᾿ Ν ᾿] ’ “ ὃ 3 10 Ν ᾿ Θ 

αἱ κατὰ τὴν ἐνάτην σύνοδον ἐκινήθη τὰ κατὰ Θεο- 
ὃ , ᾿᾽ 3 θ , ΄ -ἢ Ψ ἐξ 5 

ὠρητον, καὶ ἀνεθεμάτισε Νεστόριον εἰρηκώς" “᾿Ανάθεμα 
7 “ ΄ 

Νεστορίῳ καὶ τῷ μὴ λέγοντι θεοτόκον τὴν ἁγίαν παρθένον 
, Ν᾿ [ο Ν »Ἅ Ν ς ᾿ Μαρίαν, καὶ τῷ εἰς δύο υἱοὺς μερίζοντι τὸν ἕνα υἱὸν τὸν 

“ 3 Ν ἌΝ ὍΝ “" ς ᾿΄ 

μονογενῆ. ᾿Εγὼ δὲ καὶ τῷ ὅρῳ τῆς πίστεως ὑπέγραψα 
᾿ν “ 2 [] ᾿ 22) Ν 3 δὲ “ 

καὶ τῇ ἐπιστολῇ Λέοντος. Καὶ ἀπὸ διαλαλιᾶς πάντων 
. , Ν » -“ ἤ 

ἀπέλαβε τὸν οἰκεῖον θρόνον. 
53 

Ἔν ἄλλῃ συνόδῳ ἐκινήθη τὰ κατὰ Ἴβαν, καὶ ἀνε- 
3 [᾿] ΄ 

γνώσθησαν τὰ ἐπ᾽ αὐτῷ κεκριμένα, οἷς ἐδίκασαν Φωτιος 
5 ΄ [ω] , ἣν ᾽ Ιά » ΄ ἴω 

ἐπίσκοπος τῆς Τυρίων καὶ Εὐύστάθιος ἐπίσκοπος Βηρυτοῦ"' 
Ἂ, « Ζ ς “ 3 Α ε “Ὁ 

καὶ ὑπερετέθη ἡ ψῆφος εἰς τὴν ἑξῆς. 
Ν 3' ᾿ ο 

Κατὰ οὖν τὴν ἑνδεκάτην συνέλευσιν, τῶν πλειόνων 
, 5 

ἐπισκόπων Ψηφισαμένων αὐτὸν εἰς ἱερέας εἶναι, τινὲς 
9 Ν “)» 

ἐπίσκοποι ἀντειπόντες εἰρήκασι τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ 
»ἵ Φ Ν δ ᾿ 3 Ν ᾽ “ Ν ᾽ ΄ 

ἔξω εἶναι, καὶ ἠξίωσαν αὐτοὺς εἰσελθεῖν. Καὶ ἀνεγνώ- 

σθησαν τὰ ἐπ᾽ αὐτῷ πεπραγμένα: καὶ διαλαλησάντων 

ὃν ἀρχόντων ἀναγνωσθῆναι τὰ ἐν ᾿Εφέσῳ περὶ Ἴβα τῶν ἀρχ γνωσθῆ περ 
Ι πρὸς αὐτοὺς ΟΥ̓. ΖΥ 2 ἐπεφήμισαν Β 2 τροπῆς 1, 4 Καλχη- 

δονέων Β Αοι. 5 τέτταρας ΖΝ 9 ἕτερα ν, αδο δοίϊο ἀβοϊπηα σχυϊηΐα 

6556 νἹ ἀδίαγ ἴἢ οἱ 5 το καθ᾽ ἑτέραν, δοίϊο 5Ξερ(ἰπλὰ ἴῃ Αοί. συνε- 
βάθησαν] συνεκάθησαν Β συνεκάτησαν Ῥ συνεκάθισαν ΝΙο. συνεβάτησαν ν 

15 ἐνάτην, ε5ἰ δοίΐο οοἴανα ἴῃ Αοί. 21 τῶν οἰκείων θρονῶν Α 
22 ἐν ἄλλῃ, ε5ὲ δοίίο ποῆᾶ ἴῃ ἊΔοί. 24 ἐπίσκοπος τῶν Συρίων Α 

26 κατὰ οὖν] καὶ κατὰ 2ν ἕνδεκα Α, ε5ἰ δοῖϊο ἀθοϊτηδ ἴῃ Ασοί. 20 ἐπελ- 
θεῖν ῬΒ ν 21 τῶν οἵω, ἴων πεπραγμένα περὶ Ἴβα Βν 

6 

10 

[5 
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μόν νι... 
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ε 7 » , , , “ ΠΉΟΝ Ἦ ΄ πεπραγμένα, εἰρήκασιν οἱ ἐπίσκοποι πάντα τὰ ἐν ᾿φέσῳ 
΄, 

πεπραγμένα κατὰ τὴν δευτέραν σύνοδον ἄκυρα εἶναι 
Ἀ ω 7 7] »-» ᾽ 7 Ν 

χωρὶς τῆς χειροτονίας Μαξίμου τοῦ ᾿Αντιοχείας. Καὶ 
» , ἃ , ,᾿ ω ͵ “ , 

ἐδεήθησαν περὶ τούτου καὶ τοῦ βασιλέως ὥστε θεσπίσαι 

μηδὲν τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ μετὰ τὴν πρώτην σύνοδον κρατεῖν, 

ἧς ἡγήσατο ὁ ἐν ἁγίοις Κύριλλος ὁ τῶν ᾿Αλεξανδρέων 
, Ν 2 , Χ 2 Ν 3 Ά, Μ πρόεδρος. Καὶ ἐδικαιώθη τὴν ἐπισκοπὴν αὐτὸν ἔχειν. 
Καθ᾿ ἑτέραν πρᾶξιν ἐζητήθη τὰ κατὰ Βασιανὸν ἐπί- 

829 σκοπον τῆς ᾿Εφεσίων, καὶ ἐδικαιώθη ἐξενεχθῆναι αὐτὸν 
το καὶ Στέφανον. 

20 

Καὶ ἑτέρας δὲ συνόδου γενομένης ταῦτα ἐψηφίσθη. 
Καὶ τρισκαιδεκάτης πράξεως γενομένης, ἐξητάσθη τὰ 

κατ᾽ Εὐνόμιον τὸν Νικομηδείας ἐπίσκοπον καὶ ᾿Αναστά- 
σιον τὸν ἐπίσκοπον Νικαίας, φιλονεικησάντων περὶ τῶν 
ἰδίων πόλεων. 

Γέγονε δὲ καὶ τεσσαρεσκαιδεκάτη πρᾶξις, καὶ ἐξη- 

τάσθη τὰ κατὰ Βασιανὸν τὸν ἐπίσκοπον. Καὶ πρὸς τῷ 

τέλει ἐδικαιώθη τὸν Κωνσταντινουπόλεως θρόνον εὐθὺς 
μετὰ τὸν Ῥώμης τετάχθαι. 

Τέλος τοῦ β΄ τόμου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐαγρίου. 

" αὐτῶν Α 8 ἑτέραν, αοἴϊο ἢαες ππηάφοϊτηα δϑί ἴῃ Ασῖ. Βασ- 

σιανὸν ξν οί. το ροβί Στέφανον δΔἀά. ἐσαχθῆναι Ζν, αιιοα 51 Γα(ΠΕΓΕ ν6]15, 

σατῃ 4]. σουγῖραβ εχ Δοί β : ἐξενεχθῆναι μὲν αὐτὸν καὶ Στέφανον, ἕτερον δὲ 

ἐσαχθῆναι 11 ἑτέρας, δοίϊο παξεο ἀποάςξοϊπηα ἴῃ οί. δὲ οΟΙΏ. ΖΥῪ 

12 εἱ τ6---ἰὐ7 ἐξετάσθη Α 1232 ἐπίσκοπον οτη. ΖΡ τι6 δὲ καὶ οτῃ. Α 

τεσσαρισκαιδεκάτη Α 17 Βασιανὸν, 5ογ]  Παχτη Σαβινιανὸν, οἵ. Αοί. 

3216 τὸν ἐπίσκοπον ΟἿ. ΖΥ 70. Ὅδ6π. Ἱπ΄ Ὁ τοῦ.. Εὐαγρίου 
οἴῃ. Β 

(οηο. νἱΐ 272 

1014. 300 

114. 301 

1ΡΙά. 313 

1ΡΙά. 369 



Τάλε ἐἔνεοτιν ἐν τῷ τρίτῳ τόμῳ τῆς ἐκκληοιδοτικῆς 8380 
ἱστορίὰς ΕΥ̓ΔΓΡΙΟΥ οχολδοτικοΎ" 

α΄. Περὶ τῆς βασιλείας Ζήνωνος καὶ τοῦ βίου αὐτοῦ. 

β΄. Περὶ ἐφόδων βαρβαρικῶν ἔν τε τῇ ἕῳ καὶ τῇ δύσει. 

γ. Περὶ τῆς τυραννίδος Βασιλίσκου καὶ φυγῆς Ζήνωνος. 5 

ὃ. Ὡς Τιμόθεον τὸν Αἴλουρον ὁ Βασιλίσκος ἀνεκαλέσατο, 
Α, Ν ἰΡΘΝ ἢ 3 ἄὰ ἐφ ,ὔ 9 λὰ 9 1θέ “᾿ 5 

καὶ πεισθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐγκυκλίους ἐπιστολὰς εἰς ἀθέτησιν τῆς ἐν 

Καλχηδόνι συνόδου πανταχοῦ ἐξαπέστειλε. 

εἐ. Περὶ τῶν συνθεμένων τοῖς ἐγκυκλίοις Βασιλίσκου καὶ 

τὴν σύνοδον ἀθετησάντων. Ιο 

ς΄. Ὡς τοῦ Αἰλούρου Τιμοθέου τὴν ᾿Αλεξανδρέων ἀπολα- 
’ Ν -“ 3 ΄, Ν ἐν ’, 3 ΄, 

βόντος καὶ τῇ Ἐφεσίων τὸ πατριαρχικὸν δίκαιον ἀποδόντος, 

ἀναθέματι τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον καθυπέβαλεν. 

ζον Ὡς τῷ ὃν ᾿Ακακί ὥ τασιασάντων, φοβ : ς τῶν μοναχῶν κίου γνώμῃ στασιασάντων, η- 
Ν ε ΄ 3 ’ “ ΄ 9 ’, 

θεὶς ὁ Βασιλίσκος ἐναντία τῶν προτέρων γράψας ἐξαπέστειλεν 15 

ἀντεγκύκλια. 
“ ’ 

η. Περὶ τῆς ἐπανόδου Ζήνωνος. 

θ. Ὡς μετὰ τὸν θάνατον Βασιλίσκου οἱ τῆς ᾿Ασίας ἐπί-: 
Ν 3 ΄ ε ’ ’ Ψ 9 ΄ 

σκοποι τὸν ᾿Ακάκιον ἡμερούμενοι μετανοίας βιβλίον ἐπιδεδώκασιν, 

οἷς ἐξήμαρτον τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀθετήσαντες. 20 

(. Περὶ τῶν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ ἐπισκοπησάντων. 

ια. ὭὩς ὁ βασιλεὺς Ζήνων ἐβουλήθη τὸν Αἴλουρον διῶξαι, 
Ν ᾿Υ Ν “ 3»... , μὴ ἂς ε 3 “-- ΄ 

διὰ δὲ τὸ γῆρας αὐτὸν κατελεήσας εἴασε: καὶ ὡς αὐτοῦ τελευτή- 

σαντος, Πέτρος μὲν ὁ Μογγὸς πρὸς τῶν ᾿Αλεξανδρέων κεχειρο- 
’’ , ΣῊ Ὶ Ἁ ’, ΄ “ ’, Ν. τόνηται, Τιμόθεος δὲ ὃ μετὰ ἹΤροτέριον νεύματι τοῦ βασιλέως τὸν 25 
“᾿- ᾽ ͵ “2 ’ὔ 

τῆς ᾿Αλεξανδρέων θρόνον κατέσχεν. 

ιβ. Περὶ Ἰωάννου τοῦ μετὰ Τιμόθεον τῆς ᾿Αλεξανδρέων τοὺς 

οἴακας κατασχόντος ὅπως τε τοῦτον ὃ Ζήνων ὡς ἐπιορκήσαντα 
3 Ψ, ’ Ν “ “-“ Ἂν 3 4 3 4 
ἀπελαύνει, Πέτρῳ δὲ τῷ Μογγῷ τὴν ᾿Αλεξανδρέων ἐγχειρίζει. 

1--- οἵη. Ρ 4 ΡῬυΐὰ5 τῇ] τῆς Ρ 6 ὁ οἵη. Β 11 ᾿Αλεξανδρείαν 
Ι5 τῴ Βν πρότερον ῬΒ ν 24 μὲν οι. Β ν τῶν] τὸν ΡΒ 

25 Τιμόθοος Ῥ 26 εἰ 27 ᾿Αλεξανδρείας Ῥ 
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ιγ. Ὥς Πέτρος ὁ Μογγὸς δέχεται τὸ ἑνωτικὸν Ζήνωνος, καὶ 

τοῖς ἀπὸ Προτερίου συνάπτεται. 

ιδ΄ Περὶ τοῦ λεγομένου ἑνωτικοῦ τοῦ Ζήνωνος. 

ι΄, Ὥς Ἰωάννης ὃ ᾿Αλεξανδρείας κατελθὼν ἐν Ῥώμῃ πείθει 

5 Σιμπλίκιον πρὸς Ζήνωνα περὶ τῶν συμβάντων γράψαι Ζήνωνι. 

ις΄. Περὶ Καλανδίωνος τοῦ ᾿Αντιοχείας, καὶ ὅτι ἐξορίᾳ κατε- 

δικάσθη διὰ τὴν πρὸς Ἴλλουν καὶ Λεόντιον ὑπονοηθεῖσαν φιλίαν, 

καὶ ὡς Πέτρος ὃ Κναφεὺς ἡνώθη τῷ Μογγῷ καὶ τῷ Κωνσταντινου- 

πόλεως καὶ τῷ Ἱεροσολύμων. 
ΑΡ Ιο ιζ, Περὶ ὧν ἔγραψε Πέτρος ᾿Ακακίῳ δεξαμένῳ τὴν ἐν 

Καλχηδόνι σύνοδον. 
᾽ “-“ 

ιη΄. Ὅπως ᾿Ιωάννης ὁ ᾿Αλεξανδρείας πείθει Φίληκι τῷ πάπᾳ 

Ῥώμης καθαίρεσιν ᾿Ακακίῳ τῷ Κωνσταντινουπόλεως πέμψαι. 

ιθ. Περὶ Κυρίλλου ἡγουμένου μονῆς τῶν ᾿Ακοιμήτων, ὅπως 
ν ε ’ Ε 7 Ἁ ’ὔ φ δὲ “δ΄ τῳ Ν 

ι5 εἰ Ῥώμην ἀπέστειλε πρὸς Φίληκά τινας, ἐνάγων αὐτὸν πρὸς 

ἐκδίκησιν τῶν τολμωμένων κατὰ τῆς πίστεως. 
Φ 

κ΄. Περὶ ὧν ἔγραψε Φίληξ πρὸς Ζήνωνα, καὶ αὖ πάλιν Ζήνων 
Ἁ » 

πρὸς Φίληκα. 
’ ε ΄ Ν “ “- 3 ΄ ΕῚ ε ’ 

κα΄. Ὥς Συμεώνης μοναχὸς μονῆς τῶν ᾿Ακοιμήτων εἰς Ῥώμην 
Ν Ν ΕἸ ,ὔ ᾽ ͵ 9 ’ὔ 20 κατελθὼν τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀποσταλέντας ἐπισκόπους 

ε , ΄ ’, “-“ ε “-“ Ν ε 3 ’ 

Ῥωμαίων διήλεγξε κοινωνήσαντας τοῖς αἱρετικοῖς" καὶ ὡς αὐτοί τε 
ἈΝ ε Φ' “ ἄγ ΟΕ Ἂ , 

καὶ οἱ κοινωνήσαντες Πέτρῳ παρὰ Ῥωμαίων καθῃρέθησαν. 

κβ΄. Περὶ τῶν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ κινηθέντων καὶ ἐν διαφόροις 
΄ ΄, - 9 , ,ὕ 

τόποις χάριν τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου. 

25 κγ΄. Περὶ Φραυίτου καὶ Ἐὐφημίου τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν, 

καὶ ᾿Αθανασίου καὶ Ἰωάννου τῶν ᾿Αλεξανδρέων, καὶ Παλλαδίου 
Ν “ “ 3 ’ ΟΡ μα. “ καὶ Φλαβιανοῦ τῶν ᾿Αντιοχέων, καὶ ἑτέρων τινῶν. 

Ν “ Ι) ΄, » ΄ “ ’ “ 

κδ΄. Περὶ τῆς ἀναιρέσεως ᾿Αρμάτου συγγενοῦς Βερίνης τῆς 

βασιλίδος. 

8320 κε΄. Περὶ τῆς ἐπαναστάσεως Θευδερίχου τοῦ Σκύθου, καὶ τῆς 

τούτου τελευτῆς. 
΄ Ν “ ψ΄., ἃ ΄ Ν πο Ν “ 

κς΄. Περὶ τῆς Μαρκιανοῦ ἐπαναστάσεως, καὶ οἷα περὶ τοῦτον 

συνέβη. 
“ Ν κζ΄. Περὶ τῆς τυραννίδος Ἴλλου καὶ Λεοντίου. 

33 κη. Περὶ Μαμμιανοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ. 

5 Ζήνωνι ἀε]εηάμυτη νἱά, 6 ᾿Αντιόχου Ρ 13 Κωνσταντινουπόλεως] 

ἐπισκόπῳ Ρ 15. εἰς] πρὸὸν ͵5,21 παρὰ αηίς Ῥωμαίων αδαά, ν 25 τοῦ 
β' ; 

Ροβί περὶ Δα. ν Εὐφήμου ν ,6 καὶ Ιωάννου καὶ ᾿Αθανασίου Β 

᾿Αλεξανδρείας Ῥ 32 περὶ τούτου εἀϊϊ. Οχοη. 
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κθ΄. Περὶ τῆς τελευτῆς Ζήνωνος καὶ τῆς ἀναρρήσεως ᾿᾽Ανα- 

στασίου. 

λ΄ Περὶ ᾿Αναστασίου τοῦ βασιλέως, καὶ ὡς διὰ τὸ μὴ 

βούλεσθαι τοῦτον καινοτομεῖν τι περὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν κατά- 

στασιν, μυρίων ταραχῶν αἱ ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἐκκλησίαι ἐνεπλή- 

σθησαν, πολλοί τε τῶν ἐπισκόπων διὰ τοῦτο ἐξεβλήθησαν. 

Ι λα. Ἐπιστολὴ τῶν ΠΠαλαιστινῶν μοναχῶν πρὸς ᾿Αλκίσωνα 

περὶ Ξεναίου καὶ ἑτέρων τινῶν. 

λβ΄. Περὶ τῆς ἐκβολῆς Μακεδονίου τοῦ Κωνσταντινουπόλεως 

καὶ Φλαβιανοῦ ᾿Αντιοχείας. 

λγ΄. Περὶ Σευήρου ἐπισκόπου ᾿Αντιοχείας. 

λδ΄. Περὶ τῆς πεμφθείσης αὐτῷ καθαιρέσεως ὑπὸ Κοσμᾶ καὶ 

Σευηριανοῦ. 

λέ. Περὶ τῆς τῶν τυράννων ᾿Ισαύρων καθαιρέσεως. 

λς΄. Περὶ τῶν Σκηνητῶν βαρβάρων ὡς ἐσπείσαντο πρὸς 
Ῥωμαίους. 

λζ΄. Περὶ τῆς ἐν ᾿Αμίδῃ πολιορκίας καὶ κτίσεως τοῦ Δάρας. 

λη. Περὶ τοῦ μακροῦ τείχους. 

λθ΄. Περὶ τοῦ λεγομένου Χρυσαργύρου, ὡς ἀνεῖλεν αὐτὸ 

᾿Αναστάσιος. 

μ΄. Περὶ ὧν ἱστόρησε Ζώσιμος χάριν τοῦ Χρυσαργύρου κατὰ 

Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως. 

μα΄. ᾿Απόστασις πρὸς Ζώσιμον ἐφ᾽ οἷς ἐβλασφήμησε Κων- 

σταντῖνον καὶ Χριστιανούς. 

μβ΄. Περὶ τῆς χρυσοτελείας. 

μγ΄. Περὶ τῆς τυραννίδος Βιταλιανοῦ. 

μδ΄. Ὥς ᾿Αναστασίου ἐν τῷ τρισαγίῳ ὕμνῳ τὸ ““ Ὃ σταυρω- 

θεὶς δ ἡμᾶς βουληθέντος προσθεῖναι, στάσις ἐν τῷ δήμῳ καὶ 

ταραχὴ γέγονεν: ὅπερ φοβηθείς, ὑποκρινάμενος ταπείνωσιν, ταχὺ 

τὰς γνώμας τοῦ δήμου μετέβαλεν. 

με. Περὶ τοῦ θανάτου ᾿Αναστασίου. 

5 ἐκκλησίαν Ῥ ἡ τοῦ μοναχοῦ ΠΙαλαιστινοῦ Β μοναχῶν Παλαι- 

στινῶν ν 8 Ξαναίου Ῥ 172-13 ὑπὸ Κοσμᾶ καὶ Σευηριανοῦ οτὰη. Ῥ 

14 οἵ. Ῥ 17 ᾿ΑβίδηΒ πολιορκήσεως Ῥ 19 αὐτὸν ΒΡ 21 χρυ- 

σαργυρίου Ῥ κατὰ] καὶ ΒΚ 23 ἀπόστασιν Ῥ 23----24 Κωνσταντῖνος 
Ῥ 27 ᾿Αναστάσιος 1,8 28 βουληθεὶς Β στάσιν Ῥ 

5 

331 

ΙΟ 

20 

28 

30 
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Κεφάλδιὰ ἐκκλησιδοτικῆς ἱοτορίὰς ΕΥἀγρίου οχολδοτικοῦ 

κἀὶ ἀπὸ ἐπάρχων. 

Περὶ τῆς βασιλείας Ζήνωνος καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 

Περὶ ἐφόδων βαρβαρικῶν ἔν τε τῇ ἑῴᾳ καὶ δυτικῇ. 

Περὶ τῆς τυραννίδος Βασιλίσκου καὶ φυγῆς Ζήνωνος. Ἑ  ἢ. 

ὃ. Περὶ τῶν ἐγκυκλίων καὶ ἀντεγκυκλίων Βασιλίσκου. 

ε. Περὶ τῆς ἐπανόδου Τιμοθέου τοῦ Αἰλούρου, καὶ τί ἐπράχθη 

αὐτῷ 

ς΄. Περὶ τῆς ἐπανόδου Ζήνωνος καὶ τελευτῆς Βασιλίσκου. 
’ δ ἢ , 3 ,ὕ ΄ς - ΑΙΕΝ ἡ ’ὔ - 

το ζ΄. Περὶ ἐπισκόπων ἀνακαλεσαμένων τὴν οἰκίαν συναίνεσιν τῶν 

ἐπὶ Βασιλίσκου παρ᾽ ᾿Ακάκιον τὸν Κωνσταντινουπόλεως. 

η. Περὶ Πέτρου τοῦ Μογγοῦ καὶ τοῦ ἑνωτικοῦ Ζήνωνος. 

θ. Περὶ ὧν ἔγραψε Πέτρος ᾿Ακακίῳ δεξαμένῳ τὴν ἐν Καλχη- 

δόνι σύνοδον. 
’ Ἧ Ἀ ὃ κ θέ ΕῚ Ῥ ’ὔ ’ Ἴ ’᾽ “" 

[5 (. ερὶ συνοδικῶν κινηθέντων ἐν Ῥώμῃ χάριν ᾿Ιωάννου τοῦ 
ΕῚ 

Ἀλεξανδρείας. 
’, Ν - ΕἸ ᾽ , ’ Ν 3 , 

ια΄, Περὶ τῶν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ κινηθέντων καὶ ἐν διαφόροις 

τόποις χάριν τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου. 

ιβ΄. Περὶ τῆς ἐπαναστάσεως Θευδερίχου καὶ Μαρκιανοῦ. 

20 ιγ. Περὶ τῆς τυραννίδος Ἰλλοῦ καὶ Λεοντίου καὶ λοιπῶν. 

ιδ΄ Περὶ Μαμιανοῦ καὶ ἔργων αὐτοῦ. 

ιε. Περὶ τῆς βασιλείας ᾿Αναστασίου καὶ χρόνων ἀναγραφῆς. 
, Ν ᾿] “ , Ν 5 ΄, 

ις΄. Περὶ ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως καὶ ἐκβεβλημένων 

ἐπισκόπων. 

28 ιζ΄. Περὶ ἐπιστολῆς Ἱεεροσολυμιτῶν μοναχῶν πρὸς ᾿Αλκίσωνα. 

ιη. Περὶ τῆς ἐκβολῆς Μακεδονίου, Φλαβιανοῦ, καὶ περὶ 

Σεβήρου. 

ιθ΄. Περὶ Σεβήρου καὶ τῆς πεμφθείσης αὐτῷ καθαιρέσεως ὑπὸ 
Κοσμᾶ καὶ Σεβηριανοῦ. 

,ὔ Ἀ πὶ »" ,ὕ ᾿ ὔ ΓΑ 

30 κ΄. Περὶ τῆς τῶν τυράννων ᾿Ισαύρων καθαιρέσεως. 
’ Ἀ “ ᾿ ΕἸ ,ὕ ’ὔ Ν ,ὕ “᾽ ὔ 

κα΄. Περὶ τῆς ἐν ᾿Αμίδῃ πολιορκίας καὶ κτίσεως τοῦ Δάρας. 

Ηης ἱπάϊσετη μαρεὶ ἃ 5. Ζήνονος Εἴ 56 ΠΊΡΕΓ 8 αὐτὸ 
123 δεξαμένου 25 ᾿Αλκίσονα 

, Ἐ . 



οὗ ΕΝΑΘΚΙΙ ΠΙΒΕῚ ΠῚ ΙΝΌΕΧ 

» Ἀ ΄΄ “ ’ὔ Ν “ 3 ’ «- 

κβ΄. Περὶ τοῦ μακροῦ τείχους καὶ τῆς ἀναρτήσεως τοῦ 

Χρυσαργύρου. 
΄ Ἁ - ε ’ ΄ Ψ, “"οΟ ’ Ν 

ΚΊ. Περὶ ὧν ἱστόρησε Ζωσιμος χάριν τοῦ Χρυσαργύρου καὶ 

Κωνσταντίνου βασιλέως. 

κδ, ᾿Απότασις πρὸς Ζώσιμον ἐφ᾽ οἷς ἐβλασφήμησε Κωνσταν- 5 

τῖνον καὶ Χριστιανούς. 
’ὔ Ν “ ’, “ Ν “ ΕἸ “-“ο Ν κε΄. Περὶ τῆς τυραννίδος Βιταλιανοῦ καὶ ναυμαχίας αὐτοῦ, καὶ 

τί ἔπαθεν. 

κς΄. Περὶ τῆς στάσεως τοῦ δήμου ἐν Βυζαντίῳ. 
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ἘΠΕ ΛΗ ΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΣΤΌΓΙΑΣ 

ΤΌΜΟΣ Τ' 

7 “ 

1. Ζήνων δέ, ἐπεὶ τὴν βασιλείαν τοῦ παιδός οἱ 
ἤ 

5 τελευτήσαντος μόνος περιεβάλετο, ὥσπερ οὐκ οἰόμενος 
“ [τ Ν , .-“ τῶν ὅλων ἐγκρατὴς γενέσθαι εἰ μὴ καὶ πάσαις ταῖς 

5 ͵ «ς “ » ᾽ 7ὔ 5 ’ »“ 5 

ἐπιούσαις ἡδοναῖς μετ᾽ ἐξουσίας ἐπεξέλθοι, τοσοῦτον ἐκ 
΄’ ς “-“ ͵ [ω] - 

προοιμίων ἑαυτὸν ταῖς ἐπιθέσεσι τῶν ἐπιθυμιῶν ἐκδέ- 
ς Ν ᾽ Ν “Ὁ [ ᾽ Ἂ δωκεν ὡς μηδὲν αὐτὸν ἐπισχεῖν τῶν ἀπρεπῶν τε καὶ 

4! 2 3 « , : ἤ «ς Ν 

το ἀθέσμων, ἀλλ᾽ οὕτως τούτοις ἐμπολιτεύσασθαι ὡς τὸ 

σκοτίως ταῦτα καὶ ἐν παραβύστῳ γίγνεσθαι χαμερπὲς 
“ , Ν [, ᾽ Ν νυ 2 5 ῇ 

εἶναι νομίζειν, τὸ δέ γε ἀναφανδὸν καὶ ὥσπερ ἐξ ἀπόπτου 
.] , ᾿ς ων 

βασιλικὸν καὶ αὐτοκράτορι μόνῳ πρέπον, κακῶς καὶ 
- 7 » ᾿ ΄-ὉὉ 

δουλοπρεπῶς κρίνας. Οὐκ ἐξ ὧν γὰρ ἑτέρων κρατεῖν 
, ς » ως ΄ 2 ᾽ » Ὁ «ς ον 

ι5 πέφυκεν ὁ αὐτοκράτωρ γνωρίζεται, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἑαυτοῦ 
»-“ Ὁ “Ὁ ᾿] , 7 

πρῶτον ἄρχει τε καὶ κρατεῖ, μηδενὶ τῶν ἀτόπων παρείσ- 
δυσιν ἑαυτῷ διδούς, οὕτω δὲ ἀνάλωτος ταῖς ἀκρασίαις 

“ “Ὁ ᾽ Ἁ 

ὑπάρχων ὡς ζῶν ἄγαλμα τῶν ἀρετῶν εἶναι πρὸς μίμησιν, 
» , Ν ς , «ς ᾿ “ ς “ ς Ἀ ἐκπαιδεύων τὸ ὑπήκοον. Ὃ δὲ ταῖς ἡδοναῖς ἑαυτὸν 

20 ἀνοιγνὺς λέληθε κατὰ σμικρὸν δοῦλος αἴσχιστος δορυά- 

λωτος ἀνάποινος γιγνόμενος, δεσποτείας συχνὰς ἀμείβων 

ἴσα τοῖς ἀχρείοις τῶν δούλων, εἴπερ ἀναρίθμητοι τῶν 
ἡδονῶν αἱ δέσποιναι καθεστᾶσιν, ἥκιστα πέρας τῆς 

7 Ἀ “-“ “ » ΄, » “Ἣν 

συνεχείας τε καὶ τῆς σφών ἀλληλουχίας ἔχουσαι" αεὶ 

1--3 οἵη. ἃ ᾿Επιφανέως οτι. Β 4 αἷῃ τηαᾶῖρ. ἃ 9 τῶν 
ἀπρέπω τε καὶ ἀθέσμω Β 1Ιο ἐμπολιτεύεσθαι ΖΚ Ι4 γὰρο. Τ1Β ν 

15 ὁ] καὶ Α ι6 ἄρχειν τε καὶ κρατεῖν Β παρεισδύνειν ΝΑ]. 

τ αὐτῶ Α, ἑαυτοῦ Νοϊίε, ἱπερίε δὲ] οὐδὲ Β 18 ἀγαλμάμτμων Δὶἃὶ “22 ἴτα, 

σ ΒΌΡΕΥΒΟΥ., Β ἧπερ Α εἰπ, ἡ εἴ ον ΞΘ ΡΘΥΙΒΟΥ,, Β 24 τὴν σφῶν Ῥ 

")»---2 

ΝΊΘΘΡΗ. χνὶτ 
Οταπλεσ. Αη. 

ῬΆΓ. 11 215 
(εάγεη. ἰότς 



Ι0οΟ ἘΝΔΟΚΙΗ 

“ “ 7 [, ᾽Α « Ν Ν 

τῆς ἐν χερσὶν ἡδονῆς οὐχ ἱσταμένης, ὑπέκκαυμα δὲ καὶ 
ΙΑ Ψ Δ 3 “ 

προοίμιον ἑτέρας γιγνομένης, ἕως ἢ αὐτοκράτωρ τις 334 
“ «ς “ 

ὄντως γιγνόμενος τὴν ὀχλοκρατείαν τῶν ἡδονῶν ἕενη- 
Ἃ ᾿Α 

λατήσοι, βασιλεύων λοιπὸν οὐ τυραννούμενος, ἢ μέχρι 
“Ὁ , 

τελευταίας ῥοπῆς δουλεύων τὰ ἐν “Αἰδου καταλάβοι. δ 
κι 3 2 » Ἁ ε ΜΆ , 2 ὃ ὃ 

Νίοερῃχυ “2. Ἰοιαῦτα μὲν οὖν κατ᾽ ἀρχὰς ὁ Ζήνων ἐκδεδιῃτη- 
ξ γ 

μένος τὸν βίον: οἱ δέ γε ὑπήκοοι πρός τε ἀνίσχοντα 
“ κ᾽ “Ὁ 

πρός τε δυόμενον ἥλιον κακῶς ἔπασχον, ἔνθεν μὲν τῶν 
Ἂ "ἢ ΄ “ , , ὴ 

Τβεοριαη. Σκηνιτῶν βαρβάρων πάντα δληϊζομένων, Θράκην δὲ 
120 “- ΕΣ “Ὁ Ι “Ὁ 3 , 

πλῆθος Οὔννων τῶν πάλαι Μασσαγετῶν ἐπιδραμόντων, το 
᾽ ῇ “ 

καὶ τὸν Ἴστρον διαβάντων μηδενὸς ἀμύνοντος, αὐτοῦ δέ 
, Ἁ 2 , [9] Ν Υ͂ 

γε Ζήνωνος τὰ ἐπίλοιπα βαρβαρικῷ τῳ τρόπῳ πρὸς βίας 
ἀφαιρουμένου. 

4 “ 7ὔ 

Νίςερῃ. χυὶ 9. παναστάντος δέ οἱ Βασιλίσκου τοῦ Βερίνης 
Μαϊβὶ. 377 Ξ νὰ κ κ᾿ ΣΝ . ϑ. τὴ δ λ9 ͵, ἢ 
Ὑβεορμαη. ἀδελφοῦ---καὶ τὰ οἰκεῖα γὰρ αὐτῷ ἐκπεπολέμωτο, πάντων 15 

120 2 “ 7 , ΄ 

Ὑπεοά. Τεοι. ἐπ᾽ ἴσης τὸν αἴσχιστον αὐτοῦ βίον ἀποστρεφομένων---, 
1 28, 29 τ ᾿ Υ 5. Χ “ ᾽ 3 . ᾿ Ν Οταπιετ, Ἅῃ. ἀνδρικὸν μὲν οὐδὲν ὅλως ἐφρόνησεν--- ἀγεννὲς γὰρ καὶ 

ΔΓ. 11 8ο ᾿ με ἣ ᾿ ς ͵ δύσελπι ἡ ἀνοσιουργία, ἐκ τῆς περὶ τὰς ἡδονὰς ἥττης 
“ ΄ - 

τεκμηριοῦσα τὸ ἄνανδρον---, φεύγει δὲ προτροπάδην τῆς 

τοσαύτης ἀρχῆς ἀκονιτὶ παραχωρήσας τῷ Βασιλίσκῳ. 20 
͵ ς ᾿ς Ν Ν “ 

Καὶ πολιορκίαν ὑπέστη κατὰ τὴν αὐτὸν | προαγαγοῦσαν 8335 
-“ ΤᾺ 6.5 ἃ 

τῶν ᾿Ισαύρων χώραν, ἔχων ἅμα οἱ ᾿Αριάδνην τὴν γαμετήν, 
ὕστερον τὴν μητέρα φυγοῦσαν, καὶ εἴ τι ἕτερον εὔνουν 

2 [οὶ ῇ “ “ Ξε Ψ Ν 7, 

αὐτῷ μεμενήκει. Οὕτω γοῦν ὁ Βασιλίσκος τὸν στέφανον 
- ᾽ [.] ᾽ Υ ἣ “Ὁ 

τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἀναδησάμενος, καὶ τὸν παῖδα 2: 
5 Ε] ἴω 

Μάρκον ἀνειπὼν Καίσαρα, ἀπ᾽ ἐναντίας τῷ Ζήνωνι καὶ 
“ ῇ ἤ 

τοῖς προβεβασιλευκόσιν ἤει. 
2 7 ἣν Υ̓ “Ὁ “Ὁ 

ἈΠ θα, εϑὴν 4. Ἔκ πρεσβείας δὲ ἐνίων τῶν ἐκ τῆς ᾿Αλεξανδρέων 
Ζδομπατιίαθν τ 5 . ν ᾿ ,θ ἢ ΝΝ ς , » Ν 
Τηεοα Πεει. ἀνακαλεῖται τὸν Τιμόθεον ἐκ τῆς ὑπερορίας, ὄγδοον καὶ 

1 Ξ30;.31 ᾿ ᾿, , 3 
ταέορῆαη. δέκατον ἔτος αὐτῇ συγγενόμενον, ᾿Ακακίου τὴν ἐπισκοπὴν 3ο 

121 

70. Νὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρυτανεύοντος. Καὶ δῆτα τὴν 
ς. 88, ἢ. 478 

2 ὄντωΞ] οὕτως ΡΒ ν ξενηλατίση Α ξενελατήσοι 1.8Β 4 οὐ] ὁς Β 

7 Ῥοϑβί βίον Ἰηϊζ πὶ σα Ρ. 11 1 ΠΥ 5 9 Σκηνητῶν Ζν το Οὔνων ΑΒ 
Μασαγετῶν ΑΒ 12 γε οῃ. Β τῷ Ζ, οἴῃ. Υ 14 γ ἴῃ πηδᾶῖρ, Α 
15 ἐκπολέμωτο Α ι6 ἐπισειστὸν Α 17 ὅλως οὐδὲν Β 

20 τοιαύτης ΖΚ ἀκονητὶ Α ἀκον ἡτὶ 1, 21 τὴν...χώραν] τὴν αὐτῶν 

(τὴν τῶν αὐτῶν ΑἹ τῶν Ἰσαύρων προαγαγοῦσαν χώραν 11Ὀτὶ, οοττ. Ναὶ. 

23 εἴ τι] ἔτι  Β 25 τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς] τῶν Ῥωμαίων Ζν 28 δίῃ 
τηᾶτρ. Α δὲ] δὴ Δ]. 
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ΠΙΒΕΚΝ 1Π|5Ι1-τῶ ΙΟΙ 

βασιλέως κατειληφὼς πόλιν ὁ Τιμόθεος πείθει τὸν Βασι- 
λίσκον ἐγκυκλίοις χρήσασθαι συλλαβαῖς πρὸς τοὺς 
« “ ς , 53 ῇ ’ὔ “Ὁ Ν 2 

ἑκασταχοῦ ἱερέας ἀναθέματί τε περιβαλεῖν τὰ ἐν Καλ- 
χηδόνι πεπραγμένα καὶ τὸν τόμον Λέοντος" ὧν ἡ συνθήκη 

λέγει τάδε" 

Ἔγκγύκλιον βΒδοιλίοκου. 

“Ὁ , 

“Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Βασιλίσκος, εὐσεβής, νικητής, 
΄ Ν 

τροπαιοῦχος, μέγιστος, ἀεισέβαστος, Αὔγουστος, καὶ 
ῇ ς 2 ΄, “ ΄ Ἂ 5 

Μάρκος ὁ ἐπιφανέστατος Καῖσαρ, Τιμοθέῳ τῷ εὐλαβε- 
’ Ἀ θ Ὑ ᾽ὔ χς , “Ὁ ἼΔΕ ἕξ “ 

στάτῳ καὶ θεοφιλεστάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ τῆς εξαν 
“ ’ « , Ἁ ε Ν [ο ᾿ [4] Ν 

δρέων μεγαλοπόλεως. Ὁπόσους μὲν ὑπὲρ τῆς ὀρθῆς καὶ 
οὶ Ν Ἑ ἀποστολικῆς πίστεως ἐθέσπισαν νόμους οἱ πρὸ ἡμών 

εὐσεβέστατοι βασιλεῖς, ὅσοι τὴν μακαρίαν, ἀγήρω καὶ 
ἴω ’ 

ζωοποιὸν τριάδα θεραπεύοντες ὀρθῶς διετέλεσαν, τούτους 
« - , ᾽ Ἅ , 

ὡς τῷ παντὶ κόσμῳ σωτηρίους ἀεί ποτε γεγονότας οὐδένα 
, 5 ω » , “ ᾿ 6 Ρ] 7 ς “Ὁ 

χρόνον ἀργεῖν ἐθέλομεν, μᾶλλον δὲ ὡς οἰκείους ἑαυτῶν 
8 “ , φ “Ὁ Ν ’ [ω] Ἁ ἣν ᾽ ’ 

ἐκφωνοῦμεν νόμους. Ἡμεῖς δὲ πάσης τῆς περὶ τὰ ἀνθρώ- 

πίινα πράγματα σπουδῆς προτιμήσαντες τὴν εὐσέβειαν 

καὶ τὸν ὑπὲρ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
“ - Ζ Ν ’ ς [4 » εἶ 

ζῆλον τοῦ πεποιηκότος καὶ δεδοξακότος ἡμᾶς, ἔτι δὲ 
ων ἴω “ ’ 

πιστεύοντες τὸν σύνδεσμον τῶν τοῦ Χριστοῦ ποιμνίων 
-“ 53 ΄“ ς , 

σωτηρίαν ἑαυτῶν εἶναι καὶ τοῦ ὑπηκόου παντὸς θεμέλιόν 
- , “-“ “Ὁ “ 

τε ἀρραγῆ καὶ ἀσάλευτον τεῖχος τῆς ἡμετέρας βασιλείας, 
5 »“ » , 7 ν᾿ ἅ , ἣ 

ἐντεῦθεν εἰκότως θείῳ διανοίας κινούμενοι ζήλῳ, καὶ 
» νι “-“ 4 ’ ͵7] “ Ἃ Ν ἊὉ 

ἀπαρχὴν τῆς ἡμετέρας βασιλείας τῷ θεῷ καὶ σωτῆρι 
«ς ο ᾽ “ “ Ν “Ὁ δόλια , 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ τὴν τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ἕνωσιν 
᾿ Ε Ἁ »-“ Ἁ ’, 

προσκομίζοντες, θεσπίζομεν τὴν κρηπῖδα καὶ βεβαίωσιν 

τῆς ἀνθρωπίνης εὐζωΐας, τουτέστι τὸ σύμβολον τῶν 
᾽ ς “ τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ 

͵ Ν “- «ς , ΄ ᾽ 2 ἃ 

πάλαι μετὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκκλησιασθέντων, εἰς ὃ 
»-“ Ἀ ς “- 

ἡμεῖς τε καὶ πάντες οἱ πρὸ ἡμῶν πιστεύσαντες ἐβαπτί- 
σθημεν, μόνον πολιτεύεσθαι καὶ κρατεῖν ἐν πάσαις ταῖς 
ς , -“" “ ᾿] , »“» ᾽ , [4] « 

ἁγιωτάταις τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαις τῶν ὀρθοδόξων λαῶν, ὡς 

Ι πόλιν κατειληφὼς πόλιν 1, πόλιν κατειληφὼς ΡΒ 13 καὶ ἀγήρω 

Βν 14 ζωποιὸν Α 16 αὐτῶν ν 19 ὑπὲρ] ὑπὸ Β 20 τοῦ] 

τοῦτεν 21 δεσμὸν Ῥ 24 εἰκότος ἃ 21 οἱ πρὸ ἡμῶν πιστεύ- 

σαντες οτὴ. ἃ 33 τὸν ὀρθόδοξον λαὸν Ζν 

Ῥρδίγις [Ό6γσ.Ψ 

9. 
Ο(οπο.νϊ ττγ6 

ΝΊΘΘΡΗ. χνὶ 3 
Ζεαοδαγίαθν 2 



ΙΟ2 ΕΝΑΘΒΚΙΙ 

“Ὁ “"ε" , Ν ᾽ ΄Ὸ“-“ » 

μόνον κυρίως τῆς ἀπλανοῦς πίστεως ὅρον καὶ ἀρκοῦν εἰς 
7 Ν ΡΥ 

ἀναίρεσιν μὲν καθόλου πάσης αἱρέσεως, ἕνωσιν δὲ ἄκραν 
-“Ψ ς 7 »“"» “ 3 Ὁ ΡῚ ὃ δὴ Ἁ 

τῶν ἁγίων τοῦ θεοῦ ἐκκλησιῶν: ἐχόντων δηλαδὴ τὴν 
“ἅᾳ 3 ΓΟ ΄΄“' 7 

οἰκείαν ἰσχὺν καὶ τῶν εἰς βεβαίωσιν αὐτοῦ τοῦ θείου 
Ὸ΄4ὦ 4 

συμβόλου πεπραγμένων ἔν τε τῇ βασιλευούσῃ πόλει 
Ἅ “ Ἁ »“ ἣ,,. 

ταύτῃ κατὰ τῶν βλασφημούντων εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
“ ΟἿ ’ [ἐ Ἁ 

παρὰ τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ἁγίων πατέρων, ἔτι δὲ καὶ 

πάντων τῶν πεπραγμένων ἐν τῇ ᾿Εφεσίων μητροπόλει 
“-“ “ »“ἅ» οἶ 

κατὰ τοῦ δυσσεβοῦς Νεστορίου καὶ τῶν μετὰ ταῦτα τὰ 

ἐκείνου φρονησάντων. 

Τὰ δὲ διελόντα τὴν ἕνωσιν καὶ εὐταξίαν τῶν ἁγίων 
“, » “ ϑ᾿ 7: ΄-“-ὦ 

τοῦ θεοῦ ἐκκλησιῶν καὶ εἰρήνην τοῦ κόσμου παντός, δη- 
ἣ Ψ' 

λαδὴ τὸν λεγόμενον τόμον Λέοντος, καὶ πάντα τα ἐν 
’; ,ὔ Ω] ’ 

Καλχηδόνι ἐν ὅρῳ πίστεως, ἢ ἐν ἐκθέσει συμβόλου, ἢ 
Ι ,ὔ Δ 7] “δ 7 Ψ ͵7] Ἄ 

ἑρμηνείας, ἢ διδασκαλίας, ἢ διαλέξεως εἰρημένα καὶ πε- 
“ Ἁ “ 7] 

πραγμένα εἰς καινοτομίαν τὴν κατὰ τοῦ μνημονευθέντος 
, ΄“ἰ 9 ἢ 

ἁγίου συμβόλου τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέ- 
“ Ψ »ῸὋὉᾳἭ} 

ρων, θεσπίζομεν ἐνταῦθά τε καὶ πανταχοῦ καθ᾽ ἑκάστην 
ἐκκλησίαν παρὰ τῶν ἁπανταχοῦ ἁγιωτάτων ἐπισκόπων 

5 . Χ 7 Ε » ἊἋ 
ἀναθεματίζεσθαι, καὶ πυρὶ παραδίδοσθαι παρ᾽ οἷς ἂν 

ἐ ἕ “ 

εὑρίσκηται, διὰ τὸ οὕτω διατεταχέναι περὶ πάντων τῶν 
Ὁ “ Ν ΝΥ ἣ᾿ « Ὁ) 5 “ 

αἱρετικῶν δογμάτων καὶ τοὺς πρὸ ἡμῶν ἐν εὐσεβεῖ καὶ 
" ἴω , ͵ Α σ΄» Ἀ 

μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένους βασιλέας, Κωνσταντῖνον καὶ 

Θεοδόσιον τὸν νέον: ἄκυρά τε οὕτως γινόμενα παντελῶς 
“ “ Ἁ , “ 

ἐκβάλλεσθαι τῆς μιᾶς καὶ μόνης καθολικῆς καὶ ἁποστο- 
΄΄- 3 ͵ὔ »] ὔ [1 , Ἁ 3. Ν 

λικῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, ὡς μεταίροντα τὰ αἰώνια καὶ 
“Ὁᾳ) ᾿} 

σωτήρια τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων ὅρια 
Ἄ, “Ὁ ζ 7 “ 

καὶ τὰ τῶν μακαρίων πατέρων τῶν ἐν ἁγίῳ πνεύματι 
’ Ά, Ὶ ἫΣ ͵ὔ [2 ἃ Ν 5 Ὁ ἕ 

διαγορευσάντων κατὰ τὴν ᾿᾿φεσίων' ὅλως δὲ μὴ ἐξεῖναί 
[ 7] “: Ὁ »“ 

ποτε μήτε ἱερέων μήτε λαϊκῶν τινι τῆς τοῦ ἁγίου συμ- 
Υ͂ 7] ΄-“΄“" 

βόλου θειοτάτης ἐκείνης νομοθεσίας ποιεῖσθαί τινα 
7 Η ᾽ θ 7ὔ θ δὲ Ν , -“ » 

παρέκβασιν: αναθεματίζεσθαι δὲ σὺν πάσαις ταῖς ἐν 

Ι κυρίως ροβί πίστεως Β ν εἰς] καὶ εἰς Β 10 ἐκείνου, ὧν ΞΌΡΘΥΒοΥ., Β 

11 δὲ οἵη. Β 14 ἢ ἐν οτι. Υ συμβόλων ν 15 ἑρμηνείᾳ ἢ 

διδασκαλίᾳ ἢ διαλέξει (γ. τό εἰς] καὶ εἰς Β 19 παρὰ οπι. Α περὶ Β 

21 περὶ] παρὰ Β 22 εὐσεβεία Α 23 βασιλεῖς Β 26 τὰ 

οὔ. ἃ 28 ἐν Οὐὴ. ΖΡ 20 κατὰ τὴν] καὶ τῶν κατὰ τὴν Νῖς., καὶ τὰ 
τῶν κατὰ τὴν ΝΑ]. φιοά ἀεϑ᾽ἀοταίαγ 20 ἱερῶν ν 22 ταῖς γεγενη- 

μέναις ἐν Καλχηδόνι Β ην 

ΙοΟ 

15. 
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ΒΒ ΗΠ 4 ΙΟ3 

Καλχηδόνει γεγενημέναις καινοτομίαις κατὰ τοῦ θείου 
- Ν «ς 

συμβόλου, καὶ τὴν αἵρεσιν τῶν μὴ ὁμολογούντων τὸν 

υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ ἐκ 

τῆς ἁγίας καὶ ἀεὶ παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας κατὰ 
, ᾽ δ 

ἀλήθειαν σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα, ἀλλ᾽ ἢ ἐξ 
-“ ’ ’ , 

οὐρανοῦ ἢ κατὰ φαντασίαν καὶ δόκησιν τερατευομένους, 
“ “Ὁ Ψ , πᾶσάν τε ἁπλῶς αἵρεσιν, καὶ εἴ τι ἕτερον ἐν οἵῳ δή ποτε 

-“ Ἀ , Ἀ ’ “Ὁ ᾽ 7ὔ ς ’ Ἀ 

καιρῷ καὶ | τρόπῳ καὶ τόπῳ τῆς οἰκουμένης ἁπάσης κατὰ 
“ ῇ 

διάνοιαν καὶ λέξιν ἐπὶ παραβάσει τοῦ θείου συμβόλου 

κεκαινοτόμηται. 
- Ἀ “ , 

᾿Επειδὴ δὲ προνοίας βασιλικῆς ἴδιον μὴ τοῦ παροντος 
“ Ν 3 » 

χρόνου μόνον ἀλλὰ καὶ τοῦ μέλλοντος τὴν ἀσφάλειαν ἐκ 
[ο] , ᾽ Ἃ -“ ς , προορατικῆς διασκέψεως ἐπιδαψιλεύεσθαι τοῖς ὑπηκόοις, 

“ , “ 

θεσπίζομεν τοὺς ἁπανταχοῦ ὁσιωτάτους ἐπισκόπους ἐμ- 
- [ ’ , 

φανιζομένῳ τῷ θείῳ τούτῳ ἡμῶν ἐγκυκλίῳ γράμματι 
“ ν᾽ ’ Ὃ“ 

καθυπογράφειν, σαφῶς καταμηνύοντας ὅτι δὴ μόνῳ τῷ 
ἴω “ , 3 Ἁ θείῳ στοιχοῦσι συμβόλῳ τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ 

΄ ἐπ Ἂ 

ἁγίων πατέρων, ὅπερ ἐπεσφράγισαν οἱ ἑκατὸν πεντήκοντα 
Ἵ ᾿ - ω Ἁ ἴον 

πατέρες ἅγιοι, ὡς ἔδοξεν ὁριστικῶς καὶ τοῖς μετὰ ταῦτα 
“ Ἀ ἢ Φ ,ὔ ’ ε “ 

συνελθοῦσι κατὰ τὴν ᾿Εφεσίων μητρόπολιν ὁσιωτάτοις 
πατράσιν ὅτι δεῖ μόνῳ τῷ ἁγίῳ συμβόλῳ τῶν τριακοσίων 

, ᾿ ς - ,ὔ δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων στοιχεῖν εἰς ὅρον πίστεως, 
τὰ 7 Γ Ν , ᾽ ᾿κ “Ὁ 

ἀναθεματίζοντες ἅπαν τὸ γενόμενον ἐν Καλχηδόνι τῶν 

ὀρθοδόξων λαῶν πρόσκομμα καὶ ὁλοτελῶς τῶν ἐκκλησιῶν 
«ε “ - 

ἐκβάλλοντες ὡς παρεμποδὼν γινόμενον τῇ οἰκουμενικῇ 
ς ’ 

καὶ ἡμετέρᾳ εὐπραγίᾳ. 
«ς “ Ω 

Τοὺς δὲ μετὰ ταύτας ἡμῶν τὰς θείας συλλαβάς, ἃς 

κατὰ θεὸν ἐκπεφωνῆσθαι πιστεύομεν, τὴν ἐπιθυμητὴν 

πᾶσιν ἕνωσιν πραγματευομένας ταῖς ἁγίαις τοῦ θεοῦ 
’, “ ἤ 

ἐκκλησίαις, ἐπιχειροῦντάς ποτε προφέρειν ἢ ὅλως ὀνο- 
μάζειν, εἴτε ἐν διδασκαλίᾳ εἴτε ἐν διαλέξει ἢ ἐν συγ- 

,ὔ ᾽ 

γράμμασι, καθ᾽ οἷον δή ποτε καιρὸν ἢ τρόπον ἢ τόπον, τὴν 

2 αἵρεσιν] ἀναίρεσιν Α 4 Ῥυϊὰ5 καὶ οπι. Β Δἰτογα πὶ καὶ οΠλ. ν 
6 τερατευομένων (τ. 7 τε ϑΌΡβου. Β 8 ἁπάσης τη. ν τι Ξῆς 

Ομ. Ζδομαγίαβ, οὐὰ5. {γαηβϑ]αίίο 1 ΡΘΥΪΟΥ αγαΐ ααδγὴ τἰ νατῖαθ ᾿θοί! ΟΠ 65 βαργα 
1ΠαΙσαΥ πα σ Ι2 μόνου ν 14 ἁγιωτάτους ν 21 δεῖ] δὴ ξν 

μὴ ΑΔ, οοττ. ΝΙο. μόνον ἃ 23 ἀναθεματίζοντας (τ. 25 ἐκβά- 

λοντες Α, ἐκβάλλοντας (τ. γενόμενον ῬῪ 27 ἃς] τὰς ΑΡ 21 ἐν 
διαλέξει ἢ διδασκαλίᾳ Ζν 



ΝΊΘΕΡΗ. χνὶ 4 
Ζδομδυῖαθν 2 

104 ΕΝΑΟΘΒΙΠΙ 

Ν “ ] "4 
ἐν Καλχηδόνι γεγενημένην κατὰ τῆς πίστεως καινοτομίαν, 

“ ᾽ ῇ “- ς ’ 

τοὺς τοιούτους ὡς ταραχῆς καὶ ἀκαταστασίας ταῖς ἁγίαις 
“ “ ἴω ῇ ᾿ 

τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαις καὶ τῷ ὑπηκόῳ παντὶ παραιτίους, θεῷ 
ς ᾽ὔ Ἂ ΄ Ν 

τε καὶ τῇ ἡμετέρᾳ σωτηρίᾳ πολεμίους, κελεύομεν κατὰ 

τοὺς ἤδη πρὸ ἡμῶν θεσπισθέντας παρὰ τοῦ ἐν μακαρίᾳ 
Ν ’ [οὶ ΄ ν᾿ , “ εὴ καὶ θείᾳ τῇ λήξει γενομένου βασιλέως Θεοδοσίου κατὰ 

[,. ἷς ᾽7ὔ Ν ἰ ᾽ὕ 
τῆς τοιαύτης κακονοίας νόμους, τοὺς καὶ ὑποτεταγμένους 

χ ς “- Ἂ κ δ ), 2 Χ } , δ Ά τῷδε ἡμῶν τῷ θείῳ ἐγκυκλίῳ, εἰ μὲν ἐπίσκοποι ἢ κληρικοὶ 
3 “ » Ν , δ “. 7 5 ,ὔ Ν εἶεν, καθαιρεῖσθαι, εἰ δὲ μονάζοντες ἢ λαϊκοί, ἐξορίᾳ καὶ 
δημεύσει παντοίᾳ καὶ τοῖς ἐσχάτοις ὑποπίπτειν ἐπι- 

ς Ν [ω] 

τιμίοι. Οὕτω γὰρ ἡ ἀεί ποτε παρὰ τῆς ἡμετέρας 
7ὔ ἘΌΝ « 

εὐσεβείας προσκυνουμένη ἁγία καὶ ὁμοούσιος δημιουργός 

τε καὶ ζωοποιὸς τῶν ὅλων τριάς, θεραπευθεῖσα καὶ νῦν 
᾽ ξ Ὁ ἃ Ὁ 5 Ὁ 7 

παρ᾽ ἡμῶν διὰ τῆς ἀναιρέσεως μὲν τῶν μνημονευθέντων 
,ὔ ῇ Ν “ ᾽ Ὁ Ν 3 “ “- 

ζιζανίων βεβαιώσεως δὲ τῶν ὀρθῶν καὶ ἀποστολικῶν τοῦ 
Ὁ "4 ΄ ΟΛ Ἂν 3 ᾿ 
ἁγίου συμβόλου παραδόσεων, ἵλεως καὶ εὐμενὴς γενο- 

“ ς “Ὁ “ ε 

μένη ταῖς τε ἡμετέραις ψυχαῖς καὶ τῷ ὑπηκόῳ παντί, 
Ν Ἂ “ - 

ἔσται διὰ παντὸς συνδιοικοῦσα ἡμῖν καὶ εἰρηνεύουσα τὰ 
ἀνθρώπινα." 

«ς Ν 3 7 Ψ [οὶ {Ὑ]ς “ 

ὅ. Ὡς μὲν οὖν Ζαχαρίᾳ γέγραπται τῷ ῥήτορι, ταύ- 
“ 3 ῇ “ 

ταις ταῖς ἐγκυκλίοις συλλαβαῖς συντίθεται ὁ Τιμόθεος 
, [4 , ς 7 ᾿ 

ἄρτι τῆς ὑπερορίας, ὡς ἔφην, ἐπανηνεγμένος, καὶ πρός γε 
“ ᾽ 77 Ψ 

Πέτρος ὁ τῆς ᾿Αντιοχέων πρόεδρος, ὁ ἐπίκλην Κναφεύς, 
ἃ ᾿ Ψ “ δ ε Ν ͵ , 

ὃς καὶ Τιμοθέῳ παρὴν ἀνὰ τὴν βασιλεύουσαν. 'Τούτων 
Υ , “ 

οὕτω γιγνομένων, ψηφίζονται δὲ καὶ Παῦλον τὸν τῆς 
ν 3 Ἁ ω ᾽ ᾿Εφεσίων ἀρχιερατικὸν ὑπελθεῖν θρόνον. Φησὶ δ᾽ οὖν 

«ς Ν ᾽ 4 ε εἶ 2 , «ς 4 

ὡς καὶ ᾿Αναστάσιος ὁ μετὰ ᾿Ιουβενάλιον ᾿ἱεροσολύμων 

πρόεδρος ὑποσημαίνεται τοῖς ἐγκυκλίοις ἕτεροί τε πάμ- 
ε Ἁ Ι͂ 

πολλοι, ὡς περὶ τοὺς πεντακοσίους καθεστάναι τοὺς τὸν 

Λέοντος τόμον καὶ τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀποκη- 
΄ “ ῇ ρύξαντας. Καί που καὶ δέησιν ἐγγράφει γενομένην παρὰ 
ἰφ Ε] , , 3 , 

τῶν ἐν ᾿Ασίᾳ προέδρων ἐν ᾿Εφέσῳ συνεληλυθότων πρὸς 
Ὃ , Ι͂ - 

Βασιλίσκον, ὧν ἔνια τούτοις σύγκειται τοῖς γράμμασιν" 

4 τῇ οτὴ Τῶν 5 θεσπίσαντα περὶ Β ἡ καὶ οὐ. ΤὉν ΓΙ ἡ] οἱ 
Ῥ οι Βν παρὰ] περὶ Β 12 ἡ ἁγία Ῥ 15. ὀρθῶν] ὀρθοδόξων Ῥ 

18 ἔστι Β συνδιοικοῦσαν Α 23 τῆς οτη. Β ᾿Αντιόχου ΖΥ 

24 ὃς] ὡς Τὶν 25 γενομένων ΖΚ δὲ ΟΥ̓. ΖΥ 26 ἐπανελθεῖν Ν 4]. 

27 ὡς οἴη. Β 20 περὶ] παρὰ Β 231 ἐγγραφῆ 1101], σοτγ. Δ]. 
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ΒΕ ΠῚ 4-5 τος 

«Τοῖς κατὰ πάντα εὐσεβεστάτοις καὶ φιλοχρίστοις 
“Ὁ }] , “ 

δεσπόταις ἡμῶν Βασιλίσκῳ καὶ Μάρκῳ, αἰωνίοις νικηταῖς 
’ 

Αὐγούστοις. Καὶ μεθ᾽ ἕτερα' “Διὰ πάντων ἐδείχθητε 
“ , 

πανευσεβέστατοι καὶ φιλόχριστοι βασιλεῖς, μισουμένῃ 
“Ὁ. ’ ’ὔ 2) 

καὶ πολεμουμένῃ διαφόρως τῇ πίστει συμπολεμούμενοι. 
ἢ Ψ 

Καὶ μεθ᾽ ἕτερα' “ Φοβερά τις ἐκδοχὴ | κρίσεως καὶ θείου 
“Ὁ “Ὁ ς 7 , 

πυρὸς ζῆλος, καὶ ἡ δικαία τῆς ὑμετέρας γαληνότητος 
΄ Ν , ΄ 

κίνησις τοὺς ἀντιδιατιθεμένους παρὰ πόδας συμπλέξει 
Χ ΙΑ , ““ 7 

τοὺς τὸν θεὸν τὸν δυνατὸν καὶ τὴν ὑμετέραν τῇ πίστει 
» “ ΄ 

κρατυνομένην βασιλείαν ἀλαζονικῇ τιμωρίᾳ κατατοξεύειν 
-» “ 7 , , 

ἐπιχειροῦντας, καὶ τῆς ἡμετέρας βραχύτητος πολυτρόπως 
μὴ φειδομένους, ἀλλ᾽ ἀεὶ συκοφαντοῦντας καὶ καταψευ- 

͵ ς ἴω ς ᾽ ͵ Ν Ν , ᾿ 

δομένους ἡμῶν ὡς ἀνάγκῃ τινὶ καὶ βίᾳ καθυπογραψάντων 
ε “ “ ς ἴω 3 ω 3 ͵ 3 

ἡμῶν ἐν τοῖς θείοις ὑμῶν καὶ ἀποστολικοῖς ἐγκυκλίοις, ἐν 
οἷς μετὰ πάσης χαρᾶς καὶ προθυμίας καθυπεγράψαμεν.᾽ 

Καὶ μεθ᾽ ἕτερα: “Μηδὲν οὖν ἕτερον παρὰ τὰ θεῖα 
« -“ ᾿] , “-“ 2 “ Μ[ 

ὑμῶν ἐγκύκλια προβῆναι θελήσατε, εἰδότες ὅπερ ἔφημεν, 
᾿ -“ 4 Ν ς 

ὅτι πᾶς ὁ κόσμος ἀνατραπήσεται πάλιν, καὶ μικρὰ εὑρε- 
“Ὁ , ΄ 

θήσεται τὰ παρὰ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου γενόμενα 
Ρ, ᾽ Ι͂ ᾿ς 2 ᾿ 

κακά, ἅτινα καὶ τοὺς ἀναριθμήτους ἐκείνους εἰργάσατο 
-“ » ᾽ 

φόνους, καὶ τὰ αἵματα τῶν ὀρθοδόξων ἀδίκως καὶ παρα- 
νόμως ἐξέχεεν." 

Καὶ μεθ᾽ ἕτερα' “ Διαμαρτυρόμεθα ἐνώπιον τοῦ σω- 
“ ς “ νι “ ἴω 5 ᾿ ε Ἁ 5 7 

τῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ---ἐλευθέραν γὰρ τὴν εὐσέβειαν 
“" ᾽ “ 2 -“ 

εἶναι τὴν ἡμετέραν----, δεόμεθα τῆς ἐπενεχθείσης αὐτοῖς 
δικαίας καὶ κανονικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς κατακρίσεως 

Ν , Χ , [ο Χ , μὰ καὶ καθαιρέσεως, καὶ μάλιστα τῷ τὴν βασιλεύουσαν οὐχ 
ἰ ,ὔ ᾽ »-“ Ν Ν Α 2) ὁσίως ἐπισκοποῦντι διὰ πολλὰ φωραθέντι. 

ς 5 Ν 7 Χ , Ἀ ἷ» ᾿ ς 

Ο αὐτὸς Ζαχαρίας καὶ τάδε πρὸς ῥῆμα γράφει, ὡς 
ς “Ὁ 2 , Ν [ο , 5 , 

τῶν ἐγκυκλίων καὶ βασιλικῶν γραμμάτων ἐκδοθέντων, οἱ 

Ι 4186 βεαππηΐαγ εχ Εναρυῖο ἀθαϊ Μδηβὶ (οηο. νἱὶ τοιό 5 τῇ πίστει 
διαφόρως Βν 6 θείου οτα. Ἡ ΘΌΥ. 9 ἡμετέραν 1ὃὉν Ιο τιμωρίᾳ 

ΠΌΥ], σογγαρίυση ὃ Π1Π1] ἄἴβοαβ α νεύβίοηβ Ζδοῆ. ; τινὶ μωρίᾳ ΧΑ]. 
[1 πολυτρόπους Ῥ 12 ἀλλ᾽ ἀεὶ] ἀλλὰ εἰς Α 13 ὡς] καὶ Β (δὲς. 
ἡμῶν οτὰ. Ῥ 14 ὑμῶν] ἡμῶν Α τ6----,8 ἀρϑιηΐ ἴῃ νϑυβϑίοηθρ Ζϑοῆ. 

τ6 παρὰ; ερι 5 ΡΕΥ5ΟΥ., Β 17 ἡμῶν Α προβῆναι] προβληθῆναι ΖΚ 

θελήσετε Α 23 διαμαρτυρούμεθα Β 24 ἐλευθέραν τὴν ὑμετέραν 
εὐσέβειαν εἶναι φν ; ἰαχίι5 Ν]Χ 58:15 27 συμβασιλεύουσαν Α 

“ὃ ἐπισκοπεῖν ΖΥ 

Ζεαοπατγίαθν 3 
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Το. Νικία 
ς. 88, Ρ. 478 

τοῦ ΕΝΑΘΒΙΠῚ | 

“ “" Ν Ἁ , 
τὴν Εὐτυχοῦς φαντασίαν νοσοῦντες ἀνὰ τὴν βασιλεύουσαν 

΄, Ν 

καὶ τὸν μονήρη διώκοντες βίον, ὥσπερ ἑρμαίῳ τινὶ περι- 
- ᾽ ΄ 7 Ν ΄-΄»"» ᾿Ὶ 7] οὖ ὃ τυχεῖν οἰηθέντες Τιμοθέῳ καὶ τοῖς ἐγκυκλίοις τὸ ἰδιον 

΄κ -“ » ᾽ Ἂ; -} ΄“ ᾿ θηρᾶσαι. ἐλπίσαντες, δρομαῖοι παρ᾽ αὐτὸν ἀφικνοῦνται 
Ἂ, ς , δ “ ς “ ΘΝ ἊΨ καὶ ὡς διελεγχθέντες πρὸς Τιμοθέου ὁμοούσιον ἡμῖν εἰναι 5 

᾿ “» “ Ν Ν κατὰ τὴν σάρκα τὸν τοῦ θεοῦ Λόγον καὶ τῷ πατρὶ 
ὁμοούσιον κατὰ τὴν θεότητα, εἰς τοὐπίσω ἀνεχώρουν. 

6. Ὃ αὐτός φησι τὸν Τιμόθεον ἐξορμήσαντα τῆς 8340 
-» Ἁ 

βασιλίδος τὴν ᾿Εφεσίων καταλαβεῖν, ἐνθρονίσαι τε τὸν 
ω ᾽ ΄ ὅν 5 , ἃ " 2 ᾿ Παῦλον ἀρχιερέα τῇ ᾿Εφεσίων: ὃς ἤδη ἐκεχειροτόνητο -"- ο 

Ν 2 Ν Ἁ 3 ΄ , 6 Ν [2 ΄-Ὸ 2 7 

μὲν ἀνὰ τὴν ἀρχαιοτέραν συνήθειαν ὑπὸ τῶν τῆς ἐπαρχίας 
2 , ᾿' ῇ δὲ “Ὁ θ ἥ, ᾽Α διὸ δὲ ἐπισκόπων, ἐκπεπτώκει δὲ τοῦ θρόνου. ποδίδωσι δὲ 

- Νὴ ΄ ἵ Χ τΩΝ τῇ Ἐφεσίων καὶ τὸ πατριαρχικὸν δίκαιον, ὅπερ αὐτὴν 
- Ἢ , 

ἀφεῖλεν ἡ ἐν Καλχηδόνι σύνοδος, ὥς μοι λέλεκται. 
»-“" 4 ἢ ““) ᾿Βκεῖθέν τε ἀπάρας ἀνὰ τὴν ᾿Αλεξανδρέων ἀφικνεῖται, τ5 

ἃ Ν , ᾿] “Ὁ 5 » Ν᾿ 3 καὶ τοὺς προσιόντας ἀπαιτῶν ἀναθεματίζειν τὴν ἐν ΚΚαλ- 
Ἵ 2 - ᾽ 3 » 

χηδόνι σύνοδον οὕτω διετέλει. ᾿Αποπηδῶσι δ᾽ οὖν παρ 
3 “ 2 “ Ι] ΔῈ ἃ ὔ ς Ὁ 3 “ Μ 

αὐτοῦ ἐκ τῆς κατ᾽ αὐτὸν μοίρας, ὡς τῷ αὐτῷ Ζαχαρίᾳ 
ς , 

ἱστόρηται, ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ Θεόδοτος εἷς τῶν ὑπὸ 
" 2 “ 

Θεοδοσίου ἀνὰ τὴν ᾿Ιόππην κεχειροτονημένων, τοῦ τῆς :ο 
ξ Ἱεροσολύμων ἐπισκόπου πρός τινων γεγονότος, ὅτε πρὸς 

Ἁ ἘΠ. τὸ Βυζάντιον ὁ ᾿Ιουβενάλιος ἀνέδραμεν. 
3 “ 

7. ᾿Ακάκιον δέ φησι τὸν τῆς Κωνσταντίνου πρόεδρον 
, “Ὁ 

ἐπὶ τούτοις περιπαθήσαντα συγκινῆσαι τὸ μοναδικὸν καὶ 
᾿Ὶ “Ἢ “Ὁ ς “ “ 

τὸν δῆμον τῆς βασιλευούσης, ὡς αἱρετικοῦ τοῦ Βασι- 258 
, , -“ 3 

λίσκου τυγχάνοντος" ἐκεῖνόν τε αὖ ἐξαρνήσασθαι τὰ 
5 “ Ἃ ,ὔ γ “ 

ἐγκύκλια, καὶ | διάταξιν γράψαι τὰ ἐκ συναρπαγῆς 841 
͵ ,] 9 “- 5 

γεγονότα τέλεον ἀργεῖν ἀντεγκύκλιά τε διαπέμπεσθαι 
“- Ν 2 ΄ , 4 “ Ἀ 

συνιστῶντα τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον. Καὶ ταῦτα μὲν 
᾿ 2 , “Ὁ) -“ 

ἅ φησιν ἀντεγκύκλια παρῆκεν, ἐμπ᾿παθῶς τὴν ὅλην πραγ- 30 
΄ , 7 “ ματείαν συγγράψας. "ἔστιν δὲ ἐπὶ λέξεως ταῦτα" 

6 τὴν οῃ. ΑἸ Βν 0. τε οἵη. ἈΤΠΡ το καὶ ροβί ἤδη Δα. Α 

κεχειροτόνητο ΖΥ 11 ἀνὰ] κατὰ αὶ. 15. τε] δὲ Βν τό προ- 
ἵόντας Α 19 Θεόδοτος] 7 εοαογείτς εἰ ῥῬι]ο ᾿Ἰηἴτα 7  δοαοίζμς ΖαοΠατῖαβ 

20 ᾿Ιόπην Α 22 ὁ οἵη. ΓΒ ν 23 Κωνσταντινουπόλεως Ζν 
24 περιπατήσαντα Κ 28 εἴ 20 ἀντεκύκλια 



ΕΑ ἃς --8 1ο7 

᾿Αντεγκύκλιον βδοιλίοκου. ΝίοεΡΕ. κνὶ7 

“Αὐτοκράτορες Καίσαρες Βασιλίσκος καὶ Μάρκος. 
Τὴν ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐν ταῖς καθολικαῖς ἐκκλησίαις 

κρατήσασαν ἀποστολικὴν καὶ ὀρθόδοξον πίστιν, τὴν καὶ 

5 μέχρι τῆς ἡμετέρας βασιλείας κρατήσασαν καὶ ἐπὶ τῆς 

ἡμετέρας βασιλείας κρατοῦσαν καὶ εἰς τὸ διηνεκὲς κρατεῖν 
ὀφείλουσαν, εἰς ἣν καὶ ἐβαπτίσθημεν καὶ πιστεύομεν, 
αὐτὴν μόνην ἄτρωτον καὶ ἀσάλευτον κρατεῖν, τὴν καὶ 
κρατοῦσαν, καὶ διηνεκῶς πολιτεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς 

το καθολικαῖς καὶ ἀποστολικαῖς τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησίαις 
θεσπίζομεν καὶ μηδὲν ἕτερον ζητεῖσθαι. Διὰ τοῦτο γὰρ 

καὶ τὰ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας βασιλείας γεγενημένα, εἴτε 

ἐγκύκλια, εἴτε καὶ ἕτερα, ἢ εἴ τι δή ποτε οὖν, πίστεως 
ἕνεκεν ἢ καταστάσεως ἐκκλησιαστικῆς, ἀργεῖν καὶ πε- 

| τι παῦσθαι προστάττομεν, ἀναθεματιζομένων Νεστορίου καὶ 

β Εὐτυχοῦς καὶ πάσης ἑτέρας αἱρέσεως καὶ πάντων τῶν 

β τὰ αὐτὰ φρονούντων, καὶ περὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως μὴ 

σύνοδον γίνεσθαι ἢ ἑτέραν ζήτησιν, ἀλλὰ ταῦτα μένειν 

ἀρραγὴ καὶ ἀσάλευτα: ἀποδοθῆναι δὲ καὶ τὰς ἐπαρχίας 

ο τῷ εὐλαβεστάτῳ καὶ ἁγιωτάτῳ πατριάρχῃ καὶ ἀρχε- 
ἐπισκόπῳ ᾿Ακακίῳ, ὧν τὴν χειροτονίαν εἶχεν ὁ θρόνος 
ταύτης τῆς βασιλίδος καὶ ἐνδόξου πόλεως: δηλαδὴ τῶν 

νῦν ὄντων θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων μενόντων ἐπὶ τῶν 
οἰκείων θρόνων, μηδενὸς ἐκ τούτου προκρίματος γενομένου 

28 μετὰ τὴν τούτων τελευτὴν τῷ δικαίῳ τῆς χειροτονίας τοῦ 
εὐαγοῦς θρόνου ταύτης τῆς βασιλίδος καὶ ἐνδόξου πόλεως. 

Τοῦτο δὲ τὸ θεῖον ἡμῶν θέσπισμα δύναμιν ἐπέχειν θείας 

διατάξεως οὐδενὶ ἀμφίβολον καθέστηκεν." 

Καὶ ταῦτα μὲν ὧδε προῆλθε. 

3232, 8. Ζήνων δὲ παροτρύνουσαν ὥς φασι θεασάμενος τὴν Νίοορβ. κνὶ 8 
«Ἁ Μαϊῖϑὶ. 38ο ς 7 Ν ͵ 7 ᾿ 

ἁγίαν καὶ πολύαθλον πρωτομάρτυρα Θέκλαν καὶ τὴν 1οκ. Νικία 
- 7, ᾽ " ς , δὶ ιν. 6.88,Ρ. 479 

Τῆς βασιλείας αἸἼΤΟΚαΤαστασιν υπισχνουμενήν, ΕἼΤ ΤΟ Τποοά. [(6οι. 

α ἰ. 35, 36 
842 Βυζάντιον στρατεύει δώροις ] τοὺς πολιορκοῦντας ὑπελ- Ὑπέορμαη. 

124--ϑ -»“ » “ ͵ ᾿ 

θών, καὶ δεύτερον ἔτος τῆς ἀρχῆς κρατήσαντα τὸν 

| : ἄδεβί 'π ἃ 2 ς΄ ἴῃ τηᾶῖσ. Α 4 τὴν οἴῃ. Β 6 ἡμετέρας δὲ 2 
ἡ ῬΙΐὰ5 καὶ ΟΠ. ν 8 τὴν καὶ κρατοῦσαν οτη. ν 1ο ἐκκλησίαις τῶν 

ὀρθοδόξων Β 20 καὶ ἁγιωτάτῳ πατριάρχῃ καὶ οτὴ. ἃ 24 γινομένου ΓΒ ν 

| 20 ζ ἴῃ ταῦ. Α 30 ὧς] καὶ Β 21 μάρτυρα Α 23 δώροις τε ΖΥ 



Ζεομαγιαθν 5 

ΝΊΓΕΡΗ. χνΐ9 
Ζδομαδτγίαθν 5 

Ιοῦ ἘΕΝΑΟΘΚΕΙῚΙ 

- ᾿Α »“» 

Βασιλίσκον ἐξωθεῖται, ἁγίοις τε προσπελάσαντα σηκοῖς 
-“ »“ιὲ Ἷ2 7 

τοῖς ἐχθροῖς ἐκδίδωσιν. Οὗτος ὁ Ζήνων μέγιστον τέμενος 
“ Ἂ' 7 ΄“μ , 

ἐξοχῆ τε καὶ κάλλει προὖὗχον ἀνατέθεικε τῇ πρωτομαρτυρι 
ὔ , τ ἈΝ 7 ἥ Ν ᾿Ξ, ἴα ἥ 

Θέκλῃ ἀνὰ τὴν Σελευκέων τὴν πρὸς τῇ ᾿Ισαύρων χώρᾳ 
»“ἅμ ᾿] Γ ὔ 

κειμένην, πλείστοις καὶ βασιλικοῖς ἀναθήμασι διακοσμή- 
“-“ “ἅμ Ν οὐ 

σας, τοῖς καὶ μέχρις ἡμῶν σωζομένοις. Ἰ]έμπεται μὲν οὖν 
εὐ  κῦ Ν Ὁ ͵ , ς Ι 

ἀνὰ τὴν Καππαδοκῶν τεθνηξόμενος χώραν ὁ Βασιλίσκος" 
“Ὁ. -“ Γ᾿] “4 ἊΨ 

ἐν Κουκουσῷ δὲ τῷ σταθμῷ ἅμα γυναικὶ καὶ τέκνοις 
5 ’ ᾿, , «ς ,  , 5 -“" 

ἀποσφάττεται. Καὶ νόμον ὁ Ζήνων τίθησιν ἀναιροῦντα 
᾿ 5 Ά » 2 ,ὔ 7 7 - 

τὰ ἐπὶ τοῖς ἐγκυκλίοις συντεθειμένα Βασιλίσκῳ τῷ 
Ν Ν »ῸἭἬἍ 3 

τυράννῳ" καὶ Ἰ]έτρος μὲν ὁ ἐπίκλην Κναφεὺς τῆς ᾿Αντιο- 
5 Ἂ Ἂ 9 ͵ὔ 

χέων ἐκκλησίας ἀπελαύνεται, ἸΤαῦλος δὲ τῆς ᾿Εφεσίων. 
»“" 5} ξ , 

9. Οἱ δὲ τῆς ᾿Ασίας ἐπίσκοποι τὸν ᾿Ακάκιον ἡμερού- 
“ “ 

μενοι παρῃητοῦντο καὶ συγγνώμην ἤτουν, βιβλία μετανοίας 
δ᾽ ὑῆν - 

διαπεμπόμενοι δι᾿ ὧν ἔφασκον πρὸς ἀνάγκης τοῖς ἐγκυ- 
Α ς , 

κλίοις, οὐ μὴν ἑκουσίως ὑποσημήνασθαι, καὶ διωμνύοντο 
“ Ἷ [2 Ε Ν ΑἾΑΝ τ ῇ 3 Ἂν Ν 3 

ἢ μὴν οὕτως ἔχειν καὶ μὴ ἑτέρως, ἦ κατὰ τὴν ἐν Καλχη- 
᾽ ς - 

δόνι σύνοδον πεπιστευκέναι τε καὶ πιστεύειν. Ἢ δὲ τῶν 
, Ἄ , 

γραμμάτων δύναμίς ἐστιν ἐν τούτοις" 
Ἷ ᾿] κ΄» ᾿] 

“«“ἜἘσπιστολὴ ἤτοι δέησις ἀποσταλεῖσα ᾿Ακακίῳ ἐπι- 
Γ ΄“ ᾿] ᾿ 

σκόπῳ ΚΚαωνσταντινουπόλεως παρὰ τῶν τῆς ᾿Ασίας 

ἐπισκόπων. Ϊ 
᾽ 7ὔ “ ς ἣν Υ ΐ 4 ἕἭ Ι “Ὁ 

Ακακίῳ τῷ ἁγιωτάτῳ καὶ ὁσιωτάτῳ πατριάρχη τῆς 
Ἂς Ν ’ , ͵ ε ὔ 

κατὰ τὴν βασιλεύουσαν ἹΚΚωνσταντινούπολιν νέαν Ῥώμην 
"2 7 ᾿ 

ἁγιωτάτης ἐκκλησίας. ΚΚαὶ μεθ᾽ ἕτερα" ““Ἑφθασεν ἐφ 
[ -“ »“» [4 [ ᾽ 

ἡμᾶς πρεπόντως ποιῶν ὁ καὶ τὸν ὑμέτερον ἀναπληρώσων 
᾽ 9 “Ὁ Ὁ 

τόπον. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα: “Διὰ τῶνδε τῶν λιβέλλων 
7ὔ 4 7 5" Ἂ Ι 9 ] 3 

γνωρίζομεν ὑπογεγραφηκένανι οὐ κατὰ πρόθεσιν ἀλλ᾽ ἐξ 
ῇ Ν 3 

ἀνάγκης, γράμμασιν καὶ ῥήμασιν ἀλλ᾽ οὐ καρδίᾳ συνθέ- 
" “ Ν 4 “νΡ 

μενοι τούτοις. Ταῖς γὰρ ὑμῶν εὐπροσδέκτοις πρεσβείαις, 
ΝΥ ’ ΄“- ϑ -“ 

σὺν ἐπινεύσει τοῦ κρείττονος, ὡς παρειλήφαμεν παρὰ τῶν 
»» ,Ὶ Υ͂ “Ἅἰ 

τῆς οἰκουμένης φωστήρων τριακοσίων δέκα ὀκτὼ καὶ τῶν 

2 οὕτως Ρν 2 ἐξοχῆται Β μάρτυρι Α 4 ᾿Ισαύρῳ Τιν 

5 κειμένη Ζ 8 ᾿Ακουσῶ Ῥν ᾿Ακουσσῶ 1.8, εἰς Κουκουσόν ΤΠΕΟΡΉ., τὸ 
κάστρον Λίμνας Μ4]4]., ἐν Βουσάμοις ΤἼΕοάΑ. 1,6οἱ., 272 .ϑασεηιῖς ΨΜιοΐου ΤΟη- 

ὨΘΏΠΘΏ515 ἃ. 4706 13 ἢ ἴῃ τηδῖσ. ἃ τ6 διώμνυντο ΖΚ 17 Δ᾽ςΘΥ πὶ 
ἠ]ῆν 20 54. ἀεβαηΐ ἴῃ νεγβίοης Ζϑοῆ. 21 παρὰ] περὶ Β 26 τῶν 
ἡμετέρων Α τὸν ἡμέτερον 2 εἴ (τ. αἱ] Ἰερσὶι ἐφ᾽ ὑμᾶς, σοΥΓ. ΓΤ Δηρτιβ 27 διὰ 

δὲ τῶν Β 28 ὑπογραφηκέναι Β 20 ἡμῶν Ρν 31 ὧς7 καὶ Β 

΄ι 

ΙΟ 

5 

20 

25 

30 



ΓΠΙΒΕΚΝ ΠῚ 8ὃ--Ι2 ΙΟ9 

ἑκατὸν πεντήκοντα ἁγίων πατέρων, πιστεύομεν, πρὸς 
- - ᾿ς - -“ 

8343 τούτοις δὲ καὶ τοῖς Ϊ ἐν Καλχηδόνι εὐσεβῶς καὶ ὀρθῶς 

τυπωθεῖσι παρὰ τῶν καὶ ἐν αὐτῇ συναχθέντων θείων 
πατέρων." 

Μ μ , ς α 2 , , 

5 Εἴτε οὖν Ζαχαρίας ὁ ῥήτωρ ἐσυκοφαντησεν τούτους, 
Μ ᾽ ᾿ , ΄ ξ ᾽ 2 ἤ ς 

εἴτε αὐτοὶ διεψεύσαντο φήσαντες ὡς οὐκ ἐβούλοντο ὑπο- 

γράψαι, λέγειν οὐκ ἔχω. 
“ 3 

10. Μετὰ γοῦν Πέτρον Στέφανος τὸν ᾿Αντιοχείας Νίοερῃ. κνὶ 
ὰ “- ΄ Ι1ο 

θρόνον παραλαμβάνει: ὃν παῖδες ᾿Αντιοχέων καλάμοις ΜΝ 38: 
οῆἢ. καὶ , » , ᾽ - ς 3 ΝΠ “ το διεχειρίσαντο ἴσα δόρασιν ὀξυνθεῖσιν, ὡς ᾿Ιωάννῃ τῷ ς- 88,ν. 480 

ε; , ᾿ , ι ᾿ ι ὙΠεορῆἤδη. 
ῥήτορι γέγραπται. Μετὰ Στέφανον δὲ Καλανδίων τοὺς τ28 

κ᾿ ὅν , " ᾿ ᾿ τ ᾿ (οηο. νὶϊ 
τῆς αὑτῆς καθέδρας οιακας επυτρεπεταυ" ος τοὺς σροσ- 1176-7 

, , Ν 7 γ “ ᾿ Ν 

ἰόντας παρεσκεύαζε τὸν Τιμόθεον ἀναθεματίζειν σὺν καὶ 

τοῖς ἐγκυκλίοις Βασιλίσκου. 

ι:- 11. Ὁ δέ γε Ζήνων ἐβουλήθη μὲν τὸν Τιμόθεον Νιοερῃ. κνὶ 
ἀπελάσαι τῆς ᾿Αλεξανδρέων: πρός τινων δὲ μαθὼν ἤδη 17οὶ.. νικία 
πρεσβύτην εἶναι καὶ ὅσον οὔπω τὸ πάντων ὑπελθεῖν ΤῊΣ 

καταγώγιον, τὸ βούλευμα διεκώλυσε. Καὶ δηὴ μετ᾽ οὐ 
πολὺ τὸ κοινὸν ἀπέτισεν χρέος: καὶ Πέτρον αὐθεντίᾳ τίνεται. κνὶ 

29 προχειρίζονται σφῶν οἱ τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐπίσκοπον, τὸν 
ἐπίκλην Μογγόν. Ὅπερ εἰς Ζήνωνα διαβὰν ἐξετάραξξε:" Ζαοματίαςν ς 

καὶ τῷ μὲν ὁ Ζήνων θανάτου ζημίαν προσετίμησε, Τιμό- 

8344 θεον δὲ τὸν [ μετὰ ἹΤροτέριον ἀνακαλεῖται ἐν τῷ ΚΚανόβῳ Ὑπεορμαη. 
διά τινα στάσιν τοῦ δήμου διάγοντα' καὶ ὁ μὲν Τιμόθεος ἢ 

25 τοῖς τοῦ βασιλέως κελεύσμασι τὸν οἰκεῖον κατειλήφει 
θρόνον. 

12. ᾿Ἐκ βουλῆς δὲ ἐνίων ᾿Ιωάννης πρεσβύτερος οἰἶκο- Νίοερῃ. κνὶ 
νομεῖν τεταγμένος τὸν σεβάσμιον νεὼν τοῦ ἁγίου προδρό- Ζαρβατῖαον ὁ 

ΤΠεορῆἤδη. 
μου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου τὴν βασιλέως καταλαμβάνει, Δ 

ΓΑΙΏΘΥ. Δη. 

3. πρεσβεύσων ἵνα εἰ συμβῇ τὸν ἐπίσκοπον ἐξ ἀνθρώπων ας. ἴὶ τος 

ἀπελθεῖν, ἐξὸν ἦ τοῖς τὴν ᾿Αλεξάνδρου οἰκοῦσι προβάλ- 

2 δὲ οπι. Β 3 καὶ οτχ. Βν συνόδῳ Ροβί αὐτῇ αἀά. Α θείων 
ἁγίωω Ρν 6 ἠβούλοντον 8 θ ἴῃ τπαῖρ. ἃ Στέφανον Α ΙΟ διε- 

| χειρήσαντο ΑΡΒ ν διεχρήσαντο 1,, 61. 11 δὲ ρΡοβί μετὰ ἰγάηβροη. Β 

15 1 1 τηδῖρ. Α ιτι6 ἤδη μαθὼν Β 20 ἐπίσκοποι ΖΥ τὸν ἐπίκλην 

| Μογγόν οἴ. ἃ τὸν] τὸ ΖΚ, 611. 21 Μουγγόν Ρ 22 τῷ] τῶν Β 

τὸν ν προετίμησε Ὁ 23 Κανώβω ,, Κανώπου ΤΠΕοΡΠΑη., (ἰαγιοὲ 
ἑ ΤΙ Ρεγαῖιβ 25 κελεύμασι ν᾽ 28 ναὸν Β 21 προβά- 

λεσθαι 2 
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ΤΠεοά. 1 εοῖ. 
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Ζεαομδσῖαον 7 
ΤΡ εγϑί. 

ΧΥΗΙ 

ΠΙΟ ἘΝΑΘΕΚΕΙΙ 

λεσθαι πρόεδρον ὃν ἂν ἐθέλοιεν. Ὃς ἑαυτῷ μνώμενος 
Ν 5 , ς ’ , 5 ΄ « Ν ΄-“"Ἷ τὴν ἐπισκοπήν, ὡς Ζαχαρίας φησίν, ἐφωράθη ὑπὸ τοῦ 

“ Δ ς Ἂ ΄ ν [4] ᾽ 

βασιλέως" καὶ ὅρκους ὑποσχὼν μή ποτε τὸν τῆς ᾿Αλεξαν- 
δρέων ἐπιζητήσειν θρόνον, ἀνὰ τὴν οἰκείαν ἐπαναζεῦξαι. 
Καὶ θεσπίζει γε βασιλεὺς μετὰ τελευτὴν Τιμοθέου ἐκεῖνον 
ἐπίσκοπον γενέσθαι ὃν ἂν ὁ κλῆρος καὶ τὸ κοινὸν ψη- 
φί Ο 3 2 Ν, δὲ λ , “ ἦν θέ ίσοιντος Οὐκ ἐς μακρὰν δὲ τελευτήσαντος τοῦ Τιμοθέου, 
ὁ Ἰωάννης χρήματα δούς, ὡς τῷ αὐτῷ Ζαχαρίᾳ γέγρα- 
πται, καὶ ἐς τὰ ὀμωσμένα τῷ βασιλεῖ ἀλογήσας εἰς 
Ι ἐπίσκοπον τῆς ᾿Αλεξανδρέων προβάλλεται. ἽΑπερ ὁ 

δὲ Ν : - Ν 3 [ο “ ς 

βασιλεὺς γνοὺς ἐκεῖνον μὲν ἀπελαθῆναι κελεύει. Ὕπο- 

θήκῃ δέ τινων προσφώνησιν πρὸς τοὺς ᾿Αλεξανδρέας 
, ,“ «ς Ν » , ᾽ “ 

γράφει, ἥνπερ “Ἑνωτικὸν κέκληκε, θεσπίσας ἀποδοθῆναι 
͵7 ΝΥ ’ Γ᾿] 3 ’ " " [2 

Πέτρῳ τὸν θρόνον τῆς ᾿Αλεξάνδρου, εἴπερ ἐν τούτῳ 
ἈΝ [ο 

καθυποσημαίνοιτο, καὶ τοὺς τῆς μοιρας ἸΠροτερίου εἰς 

κοινωνίαν δέξοιτο. 
Π Ά 3 Ὺ τὰ 

18. Ταύτην τὴν οἰκονομίαν γνώμῃ συντεθειμένην 

᾿Ακακίου τοῦ τῆς βασιλευούσης ἐπισκόπου ἹἸΠεργάμιος 

ἀποκομίζει, ὕπαρχος τῆς Αἰγύπτου χειροτονηθείς" ὅστις 
Ν “ΝΟΣ , , Ν 3 , [πῃ 

προσσχὼν τῇ ᾿Αλεξάνδρου πεφευγότα τὸν ᾿Ιωάννην εὑ- 
Ν }] “ ᾿ Ν 6 7] Ν ρηκὼς ἐντυγχάνει τῷ Πέτρῳ, καὶ πείθει δέξασθαι τὴν 

προσφώνησιν Ζήνωνος, προσέτι δὲ καὶ τοὺς διεστῶτας. 
Δέχεται τοίνυν τὴν εἰρημένην προσφώνησιν ὑπογράφει τε 
ταύτῃ, ὑπισχνεῖται δὲ καὶ τοὺς ἀπ᾽ ἐναντίας δέχεσθαι. 

Μετὰ δ᾽ οὖν πανηγύρεως δημοτελοῦς ἀνὰ τὴν ᾿Αλεξαν- 

δρέων οὔσης πάντων τε τὸ καλούμενον ᾿νωτικὸν Ζήνωνος 

προσιεμένων, δέχεται Ἰ]έτρος καὶ τοὺς ἐκ τῆς ἹΠροτερίου 
μοίρας" καί τινα προσφώνησιν πρὸς τὸν λεὼν συντάξας 
ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας ἀναγινώσκει τὴν Ζήνωνος προσφώ- 
νησιν ἔχουσαν ὧδε" 

1 [ἐ]θέλοιεν οἰ γὰ5. ἃ 3 τὸν οτὴ. Α τῶν ΡῬοβί τῆς Δα. Α 
4 οἰκίαν Ῥν 9 ἐ:] ὡς Β ὠμοσμένα 1Βν ΙΟ τῆς] τῶν Β ν 

12 προσφώνησιν ἴῃ τᾶῖρ. Β 14 τῶ θρόνω Β τούτοις Β 15 καθ- 

υποσημήνοιτο 1.Β καθυποσημήναιτο Ῥ ν, καθυποσημανοῖτο Νο]Ϊία ΤΠ ιβ Ιῃ 

τηδῖρ. ἃ συντεθειμένου Β 18 βασιλίδος Βν 20 προσχὼν 

ΠΡτὶν 24 ταύτην, ἡ ϑΡΕΥ5οῖ., Β 27 προσεμένων ΖΚ 28 λεὼν] 

λέοντα ΑΡ 29 προφώνησιν Β 
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Τὸ Ἑνωτικὸν τοῦ Ζηνωνος. 

14. “Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Ζήνων, εὐσεβής, νικητής, Νίοερβ. κνὶ 
12 

τροπαιοῦχος, μέγιστος, ἀεισέβαστος, Αὔγουστος, τοῖς Ζαοβιανῖαεν 8 
1θεγαΐῖ. 

κατὰ ᾿Αλεξάνδρειαν καὶ Αἴγυπτον καὶ Λιβύην καὶ 11εν- χνὶϊ 
; - , τ ᾿ ἣ φ . Ἑδουπάαβ 

ς τάπολιν εὐλαβεστάτοις ἐπισκόποις καὶ κληρικοῖς καὶ κχὶᾳ 
ω - ᾽ ἃ 

848 μοναχοῖς καὶ λαοῖς. ᾿Αρχὴν καὶ σύστασιν δύναμίν τε 

καὶ ὅπλον ἀκαταμάχητον τῆς ἡμετέρας εἰδότες βασιλείας 
Ἁ , ᾽ ἥ ᾿ 5 ἃ ᾽ὔ [{ ὃ Ν “ τὴν μόνην ὀρθὴν καὶ ἀληθινὴν πίστιν, ἥντινα διὰ τῆς 
, » , » “ Ν ς » “ θ θείας ἐπιφοιτήσεως ἐξέθεντο μὲν οἱ ἐν Νικαίᾳ συναθροιυ- 
,; Ι ,ὔ 2 ΝῊ 7 }] “ το σθέντες τριακόσιοι δέκα ὀκτὼ ἅγιοι πατέρες, ἐβεβαίωσαν 

“ 

δὲ καὶ οὗ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἑκατὸν πεντήκοντα 
» 

ὁμοίως ἅγιοι πατέρες συνελθόντες, νύκτωρ τε καὶ μεθ 
ς [ω “ , , 

ἡμέραν πάσῃ προσευχῇ καὶ σπουδῇ καὶ νόμοις κεχρή- 
͵ 3 Ἅ): ς σὰ , ς Ις ς 7 “. 

μεθα πληθύνεσθαι δι᾿ αὐτῆς τὴν ἁπανταχόσε ἁγίαν τοῦ 
ἴω 7 

τ5 θεοῦ καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν, τὴν ἄφθαρτον 

καὶ ἀτελεύτητον μητέρα τῶν ἡμετέρων σκήπτρων, εἰρήνῃ 

β δὲ καὶ τῇ περὶ θεὸν ὁμονοίᾳ τοὺς εὐσεβεῖς λαοὺς δια- 
μένοντας εὐπροσδέκτους τὰς ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας βασιλείας 
ἱκετείας προσφέρειν σὺν τοῖς θεοφιλεστάτοις ἐπισκόποις 

20 καὶ θεοσεβεστάτοις κληρικοῖς καὶ ἀρχιμανδρίταις καὶ 
μονάζουσι. Τοῦ γὰρ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου καὶ θεοτόκου 

Μαρίας σαρκωθέντος καὶ τεχθέντος, τὴν ἐκ συμφωνίας 
δοξολογίαν τε καὶ λατρείαν ἡμῶν ἐπαινοῦντος καὶ ἑτοίμως 

25 δεχομένου, τὰ μὲν τῶν πολεμίων ἐκτριβήσεται καὶ ἐξα- 

λειφθήσεται γένη, πάντες δὲ τὸν οἰκεῖον ὑποκλινοῦσιν 
αὐχένα τῷ ἡμετέρῳ μετὰ θεὸν κράτει, εἰρήνη δὲ καὶ τὰ 

ἐκ ταύτης ἀγαθὰ ἀέρων τε εὐκρασία καὶ καρπῶν εὐφορία 
καὶ τὰ ἄλλα δὲ τὰ λυσιτελοῦντα τοῖς ἀνθρώποις φιλο- 

30 τιμηθήσεται. 

Οὕτως οὖν τῆς ἀμωμήτου πίστεως ἡμᾶς τε καὶ τὰ 

Ι τοῦ ΟΠ]. Ζ 2 ἰγ ἴῃ τηδῖρ. ἃ 5 εὐλαβεστάτοις) ογίλοαοχῖς 
Ἐδουπάις 6 λαϊκοῖς Β 11 καὶ οἵη. Β 12 καθ᾽ ἡμέραν ν 

13 προσοχῇ ΝΑ]., ποη τεοίε : οἵ. ογαΐζογιο 1 ΑΌογαΐαβ, 27αγε75 Η δι] θη 

14 πληθυνθῆναι Β 17 δὲ] τε Ζν, 271 ας "470 1 Αϊεγαῖιβ τῇ οἵὰ. ἃ 
παρὰ θεὸν Β περὶ θεοῦ Ῥν 20 καὶ μονάζουσι οτῇ. 1 1Ὀαγαίιι5 24 τε 

οὔ. Β ἑτοίμως] αγίΐεγ 1 ΔὈεγαίιβ, γεααζέν Ἐ Αγ] το 25 καὶ ἐξαλει- 

φθήσεται οτη. 1 ἰὈεγαίις 27 εἰρήνην Α 28 εὐκρασίαν ΤΡ καὶ 

β οἵη. ἃ τῶν καρπῶν Τιν εὐφορίαν ΤΡ 
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Ῥωμαϊκὰ περισωζούσης πράγματα, δεήσεις ἡμῖν προσ- 
εκομίσθησαν παρὰ θεοσεβῶν ἀρχιμανδριτῶν καὶ ἐρη- 
μιτῶν καὶ ἑτέρων αἰδεσίμων ἀνδρῶν, μετὰ δακρύων 
ἱκετευόντων ἕνωσιν γενέσθαι ταῖς ἁγιωτάταις ἐκκλησίαις 
συναφθῆναί τε τὰ μέλη τοῖς μέλεσιν, ἅπερ ὁ μισόκαλος 5 

’ , «ς 

ἀπὸ πλείστων χρόνων χωρίσαι κατηπείχθη γινώσκων ὡς 
ὅλ λή [2] “-“ ᾿] ἾΝ Υ, , Ἂ Ὁ 6 θή 

ὁλοκλήρῳ τῷ τῆς ἐκκλησίας σώματι πολεμῶν, ἡττηθή- 
Ν 3 ᾿ 

σεται. Συμβαίνει γὰρ ἐκ τούτου καὶ γενεὰς ἀναριθμήτους 
ς “ ὅν ς εἶναι ὅσας ὁ χρόνος ἐν τοσούτοις ἔτεσι τῆς ζωῆς ὑπ- 

εξήγαγε, καὶ τὰς μὲν τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας 
3 “ “- ῇ): 

ἐστερημένας ἀπελθεῖν, τὰς δὲ τῆς θείας κοινωνίας μὴ 
᾿ Ν “ 3 ’ὔ , 

μετασχούσας πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀπαραίτητον 
3 “Ὁ 

ἐκδημίαν ἀπαχθῆναι, φόνους τε τολμηθῆναι μυρίους καὶ 
ς Ἷ , Ἂ Ν ῇ ᾿ “Ὁ ᾿ 3». ἢ 

αἱμάτων πλήθει μολυνθῆναι μὴ μόνον τὴν γῆν ἀλλ᾽ ἤδη 
“-“ ᾽ Ὦ ε καὶ αὐτὸν τὸν ἀέρα. Ταῦτα τίς οὐκ ἂν εἰς τὸ ἀγαθὸν 

[ω] 

μετασκευασθῆναι προσεύξοιτο; 
“ ς ἊὉ “ ἠέ 

Διά τοι τοῦτο γινώσκειν ὑμᾶς ἐσπουδάσαμεν ὅτι καὶ 
“» “ 7 ῃ μὴ 

ἡμεῖς καὶ αἱ πανταχοῦ ἐκκλησίαι ἕτερον σύμβολον ἢ 
Δ οἡ “ ᾽ ἰς 

μάθημα ἢ ὅρον πίστεως ἢ πίστιν πλὴν τοῦ εἰρημένου 
“-“ ς 

ἁγίου συμβόλου τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτῶ ἁγίων 
“ ΄ ε εἢ 

πατέρων, ὅπερ ἐβεβαίωσαν οἱ μνημονευθέντες ἑκατὸν 
“ Ἵ “ 

πεντήκοντα ἅγιοι πατέρες, οὔτε ἐσχήκαμεν, οὔτε ἔχομεν, 

οὔτε ἕξομεν, οὔτε ἔχοντας ἐπιστάμεθα: εἰ δὲ καὶ ἔχοι 
᾿ ͵ ᾽ εἿ ᾿ 4 ᾿ “ Ἁ εΥ , 

τις, ἀλλότριον αὐτὸν ἡγούμεθα. Τοῦτο γὰρ καὶ μόνον, 
’ 

ὡς ἔφαμεν, τὴν ἡμετέραν περισώζειν τεθαρρήκαμεν βασι- 
, ἃ ᾽' Ν ς Ἂ “ Ἷ τ 7 

λείαν, καὶ πάντες δὲ οἱ λαοὶ τοῦ σωτηριώδους ἀξιούμενοι 
, 2 ᾿ ῇ 

φωτίσματος αὐτὸ καὶ μόνον παραλαμβάνοντες βαπτί- 
κὰ ΄ , 

ζονται" ᾧ καὶ ἐξηκολούθησαν καὶ πάντες οἱ ἅγιοι πατέρες 
“ὦ 3 7, 

οἱ ἐν τῇ ᾿Εφεσίων συνελθόντες, οἱ καὶ καθελόντες 
Χ 2 [,] “ 

τὸν ἀσεβῆ Νεστόριον καὶ τοὺς τὰ ἐκείνου μετὰ ταῦτα 
ἴω " ς “-“ , “Ἢ 

φρονοῦντας. “Οντινα καὶ ἡμεῖς Νεστόριον ἅμα Εϊὐτυχεῖ 
3 “ “ εἰ ᾿ “, 

τἀναντία τοῖς εἰρημένοις φρονοῦντας ἀναθεματίζομεν, 
, δ “ 

δεχόμενοι καὶ τὰ δώδεκα κεφάλαια τὰ εἰρημένα παρὰ τοῦ 

6 ὡς... πολεμῶν] ὡς εἰ... πολεμῴη Ζν, φιΐα...ἐχεγεοήταο 1 ΑὈΘτγαΐαβ 

14 ἤδη οτὰ. Β ν, σα οἔΐαηε 1 οΘγαΐα5 17 ὑμᾶς] πος ΤΑΡογαίιβ 

τδ ἐκκλησίαι] ταγιοζίδοήφηίας ογέλοαοχογηηΣ δεείδστας 1 ΔὈρτγαῖαβ ,“ὃ καὶ 

πάντες οἵα. ΒΥ 30 καὶ τοὺς...31 Νεστόριον οτη. Ῥ, ἀξϑδιηΐ φποαὰε ἀρυά 
ΤΑΡεογαΐατη 
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“Ἄ ῇ , , 

τῆς ὁσίας μνήμης γενομένου Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου 
»“" « ,ὔ - 

τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἁγίας καθολικῆς ἐκκλησίας. ὍὋὉμο- 

λογοῦμεν δὲ τὸν μονογενῆ τοῦ θεοῦ υἱὸν καὶ θεόν, τὸν 

κατὰ ἀλήθειαν ἐνανθρωπήσαντα τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν 
, “- , 

Χριστόν, τὸν ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα καὶ 
-" ΕΙ Ἀ 

ὁμοούσιον ἡμῖν τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατελ- 

θόντα καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας 
τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου, ἕνα τυγχάνειν καὶ οὐ δύο. 
« Ν Ἁ ῳ ’, , θ , Ν ᾿ 10 24 

Ἑνὸς γὰρ εἶναί φαμεν τά τε θαύματα καὶ τὰ πάθη ἅπερ 
, Χ “ ᾿ ἑκουσίως ὑπέμεινε σαρκί. Τοὺς γὰρ διαιροῦντας ἢ συγ- 

“ ΓΝ ,ὔ ᾽ ,ὔ ᾿ ἃ “ , χέοντας ἢ φαντασίαν εἰσάγοντας οὐδὲ ὅλως δεχόμεθα, 

ἐπείπερ ἡ ἀναμάρτητος ἐκ τῆς θεοτόκου κατὰ ἀλήθειαν 
, δι Ἂὰ 2 

σάρκωσις προσθήκην υἱοῦ οὐ πεποίηκε. Μεμένηκε γὰρ 

τριὰς ἡ τριὰς καὶ σαρκωθέντος τοῦ ἑνὸς τῆς τριάδος θεοῦ 
. Λόγου. 

5" ς Υ “ “ “ 

Εἰδότες οὖν ὡς οὔτε αἱ ἅγιαι τοῦ θεοῦ πανταχοῦ 
Ε] , ΕῚ ͵ ΕἾ ς ΄ “ 

ὀρθόδοξοι ἐκκλησίαι, οὔτε οἱ τούτων προϊστάμενοι θεο- 
,ὔ -“ ς ς ἦν ’ 

φιλέστατοι ἱερεῖς, οὔτε ἡ ἡμετέρα βασιλεία ἑτέρου 
Ἵ συμβόλου ἢ ὅρου πίστεως παρὰ τὸ εἰρημένον ἅγιον 

9 μάθημα ἠνέσχοντο ἢ ἀνέχονται, ἑνώσωμεν ἑαυτοὺς μηδὲν 

τὸ 
σι 

30 

ἐνδοιάζοντες. Ταῦτα δὲ γεγράφαμεν οὐ καινίζοντες 

πίστιν, ἀλλ᾽ ὑμᾶς πληροφοροῦντες. ἸΠάντα δὲ τὸν ἕτερόν 
τι φρονήσαντα ἢ φρονοῦντα, ἢ νῦν ἢ πώποτε, ἢ ἐν Καλ- 
χηδόνι ἢ οἵᾳ δή ποτε συνόδῳ, ἀναθεματίζομεν, ἐξαιρέτως 

Χ Χ γ , , Χ 2 7 Ν "᾽ Ν 
. δὲ τοὺς εἰρημένους Νεστόριον καὶ Ευτυχέα καὶ τοὺς τὰ 

αὐτῶν φρονοῦντας. Συνάφθητε τοίνυν τῇ πνευματικῇ 
μητέρι τῇ ἐκκλησίᾳ, τῆς αὐτῆς ἡμῖν ἐν αὐτῇ θείας ἀπο- 

λαύοντες κοινωνίας κατὰ τὸν εἰρημένον ἕνα καὶ μόνον 
ὅρον τῆς πίστεως τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων 
πατέρων. Ἡ γὰρ παναγία μήτηρ ἡμῶν ἡ ἐκκλησία ὡς 

γνησίους ὑμᾶς υἱοὺς ἀπεκδέχεται περιπτύξασθαι, καὶ τῆς 

1 Κυρίλλου γενομένου ν 8 ἕνα τυγχάνειν] τεγιτε71 ἐχίφίεγε ΜΖἼ247)2 

1 θεγαίιι5, ἐς ο726 σοῦ Η ἀτα]οπ, πᾶ 6 υἱὸν [οΥί. ΞῈΡΡΙΘ ἀπ 0. 24722145 6711771 6556 

αἴϊεϊηεῖες τεγελρογ1 2112 ἀἰδὲ 1 ΑἸὈδγαῖιβ, ὀθίοϑιρ ἐο ογ16 5071 οΥ Οσοά αἰργεε Ἡ ται] οη 
12 ἐκ τῆς θεοτόκου ρΡοβί σάρκωσις ΒΥ 14 ἐγηγεχέας 56 τὴ 6] ἰδηίαπὶ 

ΤΑΡογαῖι5 τ6 πανταχοῦ τοῦ θεοῦ ΡΒ ν 20 ἑνώσαμεν ΑΒ ἡνώσαμεν 

Ῥν; τηγι176 ΤΑ θεγαίαβ, σαϊμηαίε Ἐδοσπάιιβ, 4α1 τηϑ]οσαπὶ Ἰδοϊί ποῖ ἑνώσατε 
Ἰερίϑθε νἱάθηίασ διοαΐ εὐ Ζαομαγίαβ: ὁ τεγεζέεί Ἡδτα ]οη 22 ὑμᾶς] 

ὅμως Α 25 Εὐτυχῆ τν Εὐτύχιον Β 20 ὑμῶν 1Β ν ὧ9] καὶ ΓΒ ν 

Ε. ὃ 
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7 Ν Π ς - 9 θ -» - 3 , θ χρονίας καὶ γλυκείας ὑμῶν ἐπιθυμεῖ φωνῆς ἀκροάσασθαι. 
“-“ ἴον Ν δ᾿ ἴω ᾿Ἐπείξατε οὖν ἑαυτούς" ταῦτα γὰρ ποιοῦντες καὶ τὴν ᾿ τοῦ 

“ ς “ " “ “ 

δεσπότου καὶ σωτῆρος καὶ θεοῦ ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
Ἀ - « 

εὐμένειαν πρὸς ἑαυτοὺς ἐφελκύσεσθε καὶ παρὰ τῆς ἡμε- 
, ΄ ον , 2) 

τέρας βασιλείας ἐπαινεθήσεσθε. 
“ Ε ΄“- 

Τούτων ἀνεγνωσμένων, ἡνοῦντο μὲν πάντες οἱ τῆς 
“Ὁ - μ 

᾿Αλεξάνδρου τῇ ἁγίᾳ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ. 
, Ἁ 

156. Ὁ δέ γε ᾿Ιωάννης οὗ πρότερον ἐμνήσθημεν, τὴν 
ι 

᾿Αλεξάνδρου πεφευγὼς τὴν ἀρχαιοτέραν καταλαμβάνει 
ἽἼΡῚ , Ν ὃ , “ ς Ν Ἂ Δέ : ὃ μην, καὶ διετάραττε φάσκων ὑπὲρ τῶν Λέοντος δογ- 

Χ Ἂ 5 , Ἷ ΄“ 3 , μάτων καὶ τῆς ἐν Καλχηδόνει συνόδου τοῦ οἰκείου 
3 7 , Ὁ ΝΥ 3 “ 3 4 

ἐκπεπτωκέναι θρόνου, ἕτερον δὲ ἀντεισελθεῖν ἀντίπαλον 
, Ἂ Ν “ , ΄ τούτοις καθεστῶτα. Πρὸς τοῦτο ταραχθέντος Σιμπλικίου 
“ “Ὁ) , 

τοῦ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἐπισκόπου καὶ πρὸς βασιλέα 
, ς 7 - 

Ζήνωνα γράψαντος, ἀντυγράφει ὁ Ζήνων ἐπιορκίων τῷ 
5 - “Ὁ [.] 

Ἰωάννῃ ἐγκαλῶν, καὶ ὡς τούτου χάριν τῆς ἐπισκοπῆς οὐ 

δι’ ἕτερον ἀπηλάθη. 

106. Καλανδίων δὲ ὁ ᾿Αντιοχείας πρόεδρος γράφων 
τῷ βασιλεῖ Ζήνωνι ᾿Ακακίῳ τε τῷ Κωνσταντινουπόλεως 

, Υ Ἃ, , 53 , Ζ ς Ν Ἃ προέδρῳ, μοιχὸν τὸν ἹΠέτρον ἀπεκάλει, λέγων ὡς τὴν ἐν 
Καλχηδόνι σύνοδον ἀνατεθεμάτικεν ἐπὶ τῆς ᾿Αλεξανδρέων 
γενόμενος. Ὃς | ὕστερον τὴν ἐς "Ὅασιν οἴκησιν κατα- 
κρίνεται, ἀμῦναι νομισθεὶς ᾿Ιλλοῦ καὶ Λεοντίῳ καὶ ἸΙαμ- 
πρεπίῳ περὶ τὴν Ζήνωνος τυραννίδα. 

Πέτρος δὲ ὁ Κναφεύς, ὁ πρὸ Καλανδίωνος καὶ Στεφάνου 
Ἵ ᾿, Ἁ ε -“ ὥς μοι λέλεκται, τὸν ἴδιον ἀπειλήφει θρόνον: ὃς καὶ τῷ 

ς ᾿ , , ᾿ Ν τ 
Ἐνωτικῷ Ζήνωνος καθυπεσημήνατο, καὶ συνοδικοῖς δὲ 

πρὸς Πέτρον τὸν τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐχρήσατο' ἡνώθη δὲ 
τούτῳ καὶ ὁ τῆς ΚΚωνσταντινουπόλεως πρόεδρος ᾿Ακάκιος. 
Καὶ Μαρτύριος δὲ ὁ ἹΙἹεροσολύμων ἐπίσκοπος συνοδικαῖς 
πρὸς τὸν Ἰ]έτρον ἐχρήσατο συλλαβαῖς. Μετὰ ταῦτά 

τινες τῆς Ἰ]έτρου κοινωνίας ἑαυτοὺς ἀπέκριναν, ὡς 
ἐντεῦθεν τὸν Πέτρον τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀνα- 

4 ἐφελκύσασθε 1,Ρ ἐφελκύσετεν 5 ἐπαινεθήσεσθαι Β 8 ιδ ἴῃ 

τηδῖσ. Α 12 θρόνου ἐκπεπτωκέναι Β 20 ὦ] καὶ Β 22 ὃς] οὺς Β 

23 ᾿Ιλοὺ Β, Ἴλλῳ ον (ἢ 24 κατὰ Ζήνωνος ΚΝ 6 οΟΥ̓. 74].; ΠΟΙ 

ΠΕΟΘββαυ τη, οἷ. 145,1 25 Καλανδίονος ἃ 27 καὶ οἵ. Α 28 πρὸς 
Πέτρον] πρότερον ΖΚ τὸν] τῶν Β 20 καὶ ΟΠ. Ζν 

348 

" Οο 

25 

30 
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᾿] 

φανδὸν ἀναθεματίσαι. ἽΟπερ εἰς ᾿Ακάκιον ἐλθὸν τὸν 
͵ ͵ , 

Κωνσταντινουπόλεως συνετάραξε, πέμψαι τε πεποίηκέ 
͵ ἃ Ν , 

τινας ] τὰ περὶ τούτων εἰσομένους" οὺς δηὴ ἸΠέτρος πλη- 
- , ς ϑῸΧ “ 

ροφορεῖν βουλόμενος ὡς οὐδὲν τοιοῦτο πεπραχὼς εἴη, 
Ν “ 

ὑπομνήματα γέγραφεν, ἐν οἷς τινες εἰρήκασι μηδὲν τοιοῦτο 
ο ,ὔ συνειδέναι πεπραχότι τῷ Πέτρῳ. 

, 

17. Οὗτος ὁ Πέτρος, ὡς κόθορνος καὶ παλίμβολος 
“- -“ Ν ΄: 

καὶ τοῖς καιροῖς συνδιατιθέμενος, ἥκιστα πρὸς μίαν ἔστη 
’ “ Χ μὰ ὔ Ν 5 -ῷ ͵ 

γνώμην, νῦν μὲν ἀναθεματίζων τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον, 
“-“ ᾿ ᾿ς , Ν Ἷ ς “ 

νῦν δὲ παλινῳδίαν λέγων καὶ ταύτην ψήφοις ἁπάσαις 
, “ , 2 δ ς 2 Ν Γ 

δεχόμενος. Τέγραφε τοίνυν ἐπιστολὴν ὁ αὐτὸς Πέτρος 
Ν ᾽ , Ἂ ͵ , Ρ] ἃ 

πρὸς ᾿Ακάκιον τὸν Κωνσταντινουπόλεως πρόεδρον, ἐπὶ 
, 

λέξεως ἔχουσαν οὕτως" 
᾿ Χ ς 3 7 

“Ὃ θεὸς ὁ ὕψιστος τὴν σὴν ἁγιωσύνην ἀμείψεται 
«ς , - 

ὑπέρ τε πόνων καὶ καμάτων τοσούτων ὧν περιόδοις χρόνων 
ἐφύλαξας τὴν τῶν ἁγίων πατέρων πίστιν, ἣν ἀκατα- 

, ’ 5 ᾽ .Ρ Ν Ν , 

παύστως κηρύττων ἐβεβαίωσας. Ἐν ἡἣ καὶ τὸ σύμβολον 
ω ῇ .] Ν [1 

κείμενον τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων 
ς , 5» , 5 Φ ἊἋ ο , 

εὑρόντες ἀκολούθως ἐν ᾧ βαπτισθέντες ἐπιστεύσαμεν 
Ἀ ΄ 6 Ν » ,ὔ ς ᾿Ὶ 

καὶ πιστεύομεν: ὅπερ καὶ ἐβεβαίωσαν οἱ συνελθόντες ἐν 
Κωνσταντινουπόλει ἅγιοι πατέρες ἑκατὸν πεντήκοντα. 

7 “ ᾿ 

᾿Ακαταπαύστως τοίνυν πάντας ὁδηγῶν ἥνωσας τὴν ἁγίαν 

τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν, πείσας ἡμᾶς διὰ μεγίστων ὑπο- 

δειγμάτων ὡς οὐδέν ἐστι παρὰ ταῦτα πεπραγμένον ἐν 
“- “- “Ἢ , 

τῇ ἁγιωτάτῃ καὶ οἰκουμενικῇ συνόδῳ τῇ ἐν Καλχηδόνι 
Ἂ, “-“ 

γενομένῃ, συμφωνούσῃ καὶ βεβαιούσῃ τὰ τοῖς ἐν Νικαίᾳ 
ω Ν ς “ 

ἁγίοις πατράσιν. Οὐδὲν γὰρ εὑρόντες καινὸν αὐτοτελῶς 
συνηνέσαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν. 

Ἁ Ἷ “ “"Εἅ 

Μεμαθήκαμεν δὲ ὥς τινες μονάζοντες φθονοῦντες τῇ 
“ ς Ὁ ς 

ἡμῶν ἀδελφότητι εἰς τὰς ὑμῶν ὁσίας ἀκοὰς εἰσήνεγκαν 
Ψ - 

λοιδορίας τινὰς οὐκ εὐχερῶς μεταγούσας εἰς λύπην τὴν 

1 ἐλθὼν τῶν Α 4 τοιούτω Α τοιοῦτον Ῥ 5 τοιούτω Α 

6 πεπραχότι] γεγραφότι ΖΚ  θ 10 τηᾶῖο. ἃ κόθρονος Β 12 τὸν] 

τῶν Α τῆς Ροϑβί τὸν ααα. Β ν 14 ἀμείψηται ν 15 ὑπέρ] ὑπόβν 

τοιούτων δι᾽ ὧν (γ. [9 ἀκολούθως [ογΐα556 {ΥΔηΒροΠ ΘΠ πὴ: εὑρόντες, 
ἐν ᾧ βαπτισθέντες ἐπιστεύσαμεν, ἀκολούθως καὶ πιστεύομεν 22 πάντας 

οἵη. Β πάντα 24. παρὰ] περὶ Β πεπραγμένων Α 25 ΔΙ[οΥπΠ τῇ 

οἵη. “6 συμφωνούσης καὶ βεβαιούσης ᾿ἰΌΥ], σΟΥΥ. ΝΟ, 28 συνῃνέσα- 

μεν] συνεστήσαμεν Β ν 20 εἰσήνεγκαν μὲν 1, εἰσενέγκαμεν Ῥ 

ὃ---2 

ΝΊΘΕΡΗ. χνὶ 
13 

ΤΡ1ά. τ4 
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ὑμῶν ὁσιότητα: καὶ πρῶτον μὲν ὡς τὰ λείψανα τοῦ ἐν 

ἁγίοις ἡμῶν πατρὸς τοῦ μακαρίου ἀρχιεπισκόπου Τιμο- 

θέου μετηνέγκαμεν εἰς ἕτερον τόπον: ὅπερ πρᾶγμα οὔτε 

θεῷ οὔτε] νόμοις πρέπον ἐστί. Καὶ ἐπὶ τούτοις εἰς 851 

ἕτερον μετεπήδησαν ἀσύστατον καὶ τοῦ προτέρου χεῖρον. 5 

Πῶς γὰρ ἀναθεματίζειν εἴχομεν τὴν ἐν Καλχηδόνι ἁγίαν 

σύνοδον, ἣ πιστεύσαντες ἐβεβαιώσαμεν; Οὐκ ἀγνοεῖται 

δὲ, οὐδὲ λέληθε τὴν ὑμῶν θεοφίλειαν τῶν παρ᾽ ἡμῖν λαῶν 
ὁ ζῆλος καὶ ἡ ἐλαφρία καὶ τῶν νεωτερίζειν ἐθελόντων 
μοναζόντων, οἵτινες μελετήσαντες ἅμα τισὶν ἐθελοκάκοις το 

τῆς ἐκκλησίας ἀποσκιρτήσασι τοὺς λαοὺς ἀποσπᾶν ἐπι- 

χειροῦσι. Καὶ διὰ τῶν ὑμετέρων εὐχῶν, ἐσκεψάμεθα 

λόγον θεραπείας ἐχόμενον μηδὲν βλάπτοντα τὴν ἁγίαν 

σύνοδον τὴν ἐν Καλχηδόνι, εἰδότες οὐδὲν καινὸν ἔχειν 

αὐτὴν πεπραγμένον: καὶ πρὸς πεισμοσύνην τῶν ἀκεραίων τ5 
καὶ ἀπολογίαν τοὺς ἐπισυνελθόντας ἡμῖν τοῦτο λέγειν 

πεποιήκαμεν. Καὶ τοῦτο μὲν πολὺς γενόμενος ταχέως 

ἐκώλυσα. 

Γνωρίζω δὲ τὴν ὑμῶν ἁγιωσύνην ὡς μέχρι καὶ νῦν 

οὐ παύονται οἱ τὰ ζιζάνια σπείροντες ἀεὶ μονάζοντες 20 

ὄργανα ἑαυτοῖς ἐγκαταμίξαντές τινων μοναστήριά ποτε 

μὴ οἰκησάντων, καὶ περιέρχονται φήμας θρυλλοῦντες δια- 

φόρους καθ᾽ ἡμῶν καὶ κατὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τοῦ 

Χριστοῦ εἰρήνης, καὶ μηδὲν ἡμᾶς συγχωροῦντες κανονικῶς 

καὶ πρεπόντως τῇ ἁγίᾳ τοῦ θεοῦ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ :5 

πράττειν, παρασκευάζοντες τοὺς παρ᾽ ἡμῖν λαοὺς μᾶλλον 
ἄρχειν ἡμῶν ἤπερ πείθεσθαι ἡμῖν, καὶ θέλουσι ποιεῖν 
ὅσα μὴ πρέπει θεῷς.ἁ Πιστεύομεν δὲ ὡς ἡ ὑμῶν ἁγιωσύνη 

διδάξει πάντα τὸν θειότατον δεσπότην τῆς οἰκουμένης, 
καὶ παρασκευάσει ὥστε τύπον αὐτοῖς παρασχεθῆναι 3ο 

παρὰ τῆς αὐτοῦ γαληνότητος, τὸν δέοντα περὶ τῆς ἐκ- 
κλησιαστικῆς εἰρήνης πρεπούσης θεῷ τε καὶ βασιλεῖ, 

ὥστε πάντας ἐν τούτοις κατευνάζειν." 

5 καὶ οἵα. ΑἸΙΡ χείρω Α 11 ἀποσκιρτήσασαι Β 15 αὐτῇ Ζν 
πρὸς οτη. Α ἀκαιρέων Α, Ἰοοιβ νἱχ 58Π15 19 τῇ ὑμῶν 

ἁγιωσύνῃ Βν ὡς] καὶ Β ὡς καὶ ΤὃὉ ν καὶ οἵη. Υ 21 μοναστηρίων 
ΠΟΥ ν, οοτΐ. ΝΙο. 22 θρυλοῦντες 1Β ν 26 πράττειν οι. ΑΤΙΡ 

31 παρὰ] περὶ Β 
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85)Σ): 18. Ὁ δὲ Ἰωάννης ὁ ἐν Ῥώμῃ πεφευγὼς Φίληκα Νιοερῃ. χνὶ 
τ5 

τὸν μετὰ Σιμπλίκιον τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπον παρηνώχλει Οοης. νῇ! 
περὶ τῶν παρὰ Πέτρου γενομένων, καὶ πείθει, ὡς Ξαχῶ- Τεόρμαι. 
ρίας λέγει, καθαιρετικὸν ᾿Ακακίῳ διαπεμφθῆναι παρὰ Ττϑεται. 

ΧΥΙ 

ςτοῦ αὐτοῦ Φίληκος τῆς πρὸς Πέτρον ἕνεκα κοινωνίας. 
Ν ς [ο 

Ὅπερ ὡς ἀκανονίστως γενόμενον, καθὼς ἱστόρηται τῷ 

αὐτῷ Ζαχαρίᾳ--ἐπιδεδώκασι γὰρ ἔνιοι τῶν ἐν τῇ μονῇ 
τῶν ᾿Ακοιμήτων καλουμένων τὸν μοναδικὸν μετιόντες 

͵ ὧς ἢ ; ᾽ ἢ ᾿ Ν Ν γ, 
βίον----, ὁ ᾿Ακάκιος οὐ προσήκατο. Καὶ ταῦτα μὲν Ζα- 

[ ͵ὔ ἴα 7 Ἀ »" 3 Ν , 

το χαρίᾳ γέγραπται. Δοκεῖ δέ μοι μηδὲν τῶν ἐπὶ τούτῳ 

πραχθέντων εἰδέναι, μόνην δὲ ἀκοὴν ἠκρωτηριασμένην 
οι , ᾽ ᾿ ᾿, ᾿ , Ν ε ] ἀφηγήσασθαι. ᾿Εγω δὲ τῶν γεγενημένων τὴν ἀκρίβειαν 

Ν 3 

ἔρχομαι λέξων. Λιβέλλων ἐπιδεδομένων πρὸς ᾿Ιωάννου Νίεερῃ. χνὶ 
- Π , τό 

858 τῷ Φίληκι κατὰ ᾿Ακακίου ὡς ] ἀθέσμως ἸΠέτρῳ κοι- (οπο. νἱὶ 
Ν Ν λα Ἴ1 98 

ιξ νωνοῦντος, καὶ περὶ ἑτέρων ἀκανονίστως παρ᾽ αὐτοῦ τίθεται. 
᾿Ξ ᾿ ΧΥ: 

γιγνομένων, στέλλονται πρὸς τοῦ Φίληκος παρὰ τὸν 
’ “ Ὁ 

Ζήνωνα Βιτάλιος καὶ Μισῖνος ἐπίσκοποι, ἐφ᾽ ᾧ τὴν ἐν 
»“ »" Ἁ 7 

Καλχηδόνι σύνοδον κρατεῖν ἀπελαθῆναί τε τὸν Ἰ]έτρον 
ς ς Ἀ ᾿ς ...2 , - Ν Ν , 

ὡς αἱρετικὸν καὶ ᾿Ακάκιον πεμφθῆναι πρὸς τὸν Φίληκα, 
Ν τ :] ’ 4 , ») , Ρ] , Ἁ 

209 περὶ ὧν ᾿Ιωάννης, οὗ πολλάκις ἐμνήσθημεν, ἐναγάγοι τὰς 
» 

εὐθύνας παρέξοντα. 
ΕΝ [ω] 

19. Πρὶν ἢ δὲ τούτους φθῆναι τὴν βασιλέως, ΚΚύ- Νίοερῃ. χνὶ 
ς ἄχ ον τό 

ρίλλος ὁ τῶν ᾿Ακοιμήτων καλουμένων ἡγούμενος στέλλει 
Ν , Ν “ ’ 

πρὸς Φίληκα καταμεμφόμενος τὴν βραδυτῆτα, τηλικούτων 

25 κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως ἁμαρτανομένων: καὶ γράφει 
7] -»" “ “ [ω 

Φίληξ τοῖς περὶ Μισῖνον μηδὲν πρᾶξαι πρὶν τῷ Κυρίλλῳ 
συντύχοιεν καὶ παρ᾽ αὐτοῦ τὸ πρακτέον μάθοιεν. 

Τ' ῇ Ἁ 2 ᾿ Ν 

20. ον ΠΥ εβονοι αὐτόν φ,, μὰ ἕτερα πρὸς λ ἐ τω 

Φίληκος ὑπομνηστικά, καὶ πρὸς τὸν Ζήνωνα γράμματα κτλ: 
1Ο2 - 

8. περί τε τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου καὶ τοῦ ἐν ᾿Αφρικῇ 

διωγμοῦ τοῦ κατὰ ᾿Ονώριχον. ᾿Επέστειλε δὲ καὶ πρὸς 

᾿Ακάκιον. ἸΠρὸς ὃν ὁ Ζήνων ἀντέγραφε μάτην τὸν 
» Ἁ [ω] Ἰωάννην αὐτὸν διαταράξαι, διομοσάμενον μὲν μηδαμῆ τυϊά. ορ: 

Ι 1 1ἢ τηᾶῖρ. ἃ δ᾽ίθγιτη ὁ ο. αὶ Φίλια αὶ 2 παρηνόχλει Α 

6 καθὼς ἱστόρηται) καθιστόρηται Α ΙΟ γέγραπτοϊ, τοῦτον 13 λέξων 

ἔρχομαι Β Ιωάννην Β τ6 παρὰ τοῦ Φίληκος πρὸς τὸν Ζήνωνα Ψα]. 

2οΙωάννου Β ἐνάγοι ῬΒ ν 22 τούτοις ΑἸ,Β ν βασιλείαν ΒΝ 

24 πρὸς τὸν 28 ιθ ἴῃ τηᾶῖσ. Α 233 διομοσάμενον...118, 2 καὶ τὰ οῃη. Ῥ 
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μηδαμῶς παριέναι διὰ τοῦ θρόνου τῆς ᾿Αλεξανδρέων, 
7 “ 

παραβάντα δὲ καὶ τὰ ὠμοσμένα ἀλογήσαντα πᾶσαν 
ς ΄, ᾿ , Ν Χ ἜΣ ΄ 
ἱεροσυλίαν ἐργάσασθαι: καὶ Ἱ]έτρον δὲ μὴ ἀβασανίστως 

θῇ 3 ᾽ ᾽ ,ὔ ς , δέ θ 

προχειρισθῆναι, ἀλλ᾽ αὐτοχειρίᾳ ὑπογράψαντα δέχεσθαι 
“)Ἅ ᾽ὔ Ψ, 

τὴν πίστιν τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων 5 
“Ὁ κ ς 

τῶν ἐν Νικαίᾳ συνεϊληλυθότων, ἧτινι καὶ ἡ ἐν Καλνχηδόνι 854 
ε ᾿ς ᾿ ᾿ 7 Ἁ »“ 7 2 Ν 

ἁγία σύνοδος ἠκολούθησε. Καὶ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ 
ΞῸΖ 

ῥήματος" 
“᾿Ὀφείλειν ἀσφαλῶς ἔχειν καὶ τὴν ἡμετέραν εὐσέβειαν 

«ς ΄ 

καὶ τὸν προλεχθέντα ἁγιώτατον Ἰ]έτρον καὶ πάσας τὰς το 
, 

ἁγιωτάτας ἐκκλησίας τὴν Καλχηδοναίων ἁγιωτάτην σύν- 

οδον δέχεσθαι καὶ σέβειν, ἥτις συνέστη τῇ πίστει τῇ 

ἐν τῇ Νικαέων συνόδῳ." 
Καὶ ἐμφέρονται τοῖς [τε] πεπραγμένοις ἐπιστολαὶ παρά 

,ὔ - ͵, Ν δ ᾽ ΝᾺ 
τε Κυρίλλου τοῦ λεχθέντος καὶ ἑτέρων ἀρχιμανδριτών 

“Ὁ " ᾿ Δ [4 Ν “ »“ Ρ] 

τῆς βασιλίδος καὶ παρὰ ἐπισκόπων καὶ κληρικῶν τοῦ Αἰ- 
“Ὁ , Ἁ “4 Ἁ 7 «ς ς 

γυπτιακοῦ κλίματος πρὸς Φίληκα κατὰ ἸΠέτρου ὡς αἱρε- 
“Ὁ ΝΥ “Ὁ , ᾽ “ « ᾿Ὶ ,ὔ ς 

τικοῦ καὶ τῶν κοινωνούντων αὐτῷ. Οἱ καὶ διήλεγξαν---οἱ 
ΕῚ “- “Ὁ ΄“ » ἢ ᾿ 7] ἢ ὔ ἐκ τῆς μονῆς τῶν ᾿Ακοιμήτων ἀφυγμένοι πρὸς Φίέληκα--- 
τοὺς περὶ Μισῖνον, ὡς μέχρι τῆς αὐτῶν παρουσίας τῆς "ο 

»᾿ ᾿ 

ἘΘΨΟΣ Ἂ ἰφ . ῇ “ ΕῚ - ς -“ ἀνὰ τὸ Βυζάντιον ἐν παραβύστῳ Ἰ]έτρος ἐν ταῖς ἱεραῖς 
7 2 , Ά, 2 }] ,ὔ σ“ ἴω 3 , 

δέλτοις ἀνεγινώσκετο, καὶ ἐξ ἐκείνου ἕως νῦν ἀναφανδόν" 
Ν “ ᾿Ὶ Ν - “ ᾿ ων 

καὶ οὕτως τοὺς περὶ Μισῖνον κοινωνῆσαι. ΚΚαὶ ἡ ἐπι- 
Ἁ Ν [4] 2 7 ἢ ᾽ Ν μ᾽ , δῇ 

στολὴ δὲ τῶν Αὐγυπτίων τὰ αὐτὰ περὶ Ἰ]έτρου ἔλεγεν, 
Χ ς 2 ῇ Ν 3 Ψ Ἃ ᾿Ὶ ΄ ͵ 

καὶ ὡς ᾿Ιωάννης μὲν ὀρθόδοξος ὧν ἐνθέσμως κεχειροτόνητο, “5 
, ᾿π Ν 

Πέτρος δὲ ὑπὸ δύο καὶ μόνων ἐπισκόπων παραπλησίων 
᾽ “ Ν , , ς “ 

αὐτῷ τὴν κακοδοξίαν ἐχειροτονήθη" καὶ ὡς ἄρτι μετὰ τὴν 
Ἂν, 2 ΄ ἴ ει δος Ὁ φίον ἢ, οἿ - 9 

φυγὴν ᾿Ιωάννου πάσης αἰκίας ἰδέα κατὰ τῶν ὀρθοδόξων 
, “ ῇ , [4] ᾽ 

ἐπηνέχθη: ταῦτά τε πάντα γνῶναι τὸν ᾿Ακάκιον δι᾽ ἐνίων 
3 ἴω ἃ Ν '᾽͵ ᾽ 

αὐτῷ κατὰ τὴν βασιλέως ἀφυγμένων' καὶ συνεργὸν ἐν 30 
Ὡ ς “ , 

πᾶσιν εὑρεῖν Πέτρῳ τὸν ᾿Ακάκιον. 
Νίςορβ. χνΐ 21. ᾿Επηύξησε δὲ ταῦτα Συμεώνης μοναχὸς τῶν 

1 

1Ρεγαδῖ. 
ΧΥνΠ ᾿ : ᾿ ῇ 

4 ὀμοσμένα Α ὀμωμοσμένα 1,8 διομωμοσμένα Ῥ 5. ἁγίων οὔ. Ῥ 

6 συνελθόντων Β 7 ἁγία οτὰ. Α 11 Καλχηδονέων ΑΡν 
13 Νικαίων ν 14 καὶ οἴη. Ζν τοῖς τε ᾿ἰὈΥ] ν, τε βθοϊ αϑίτηϊς 

17 Φίλικα Α τὃ οἱ ἀεἰαν. (ἢγ. εἰ (υτγίεσγιβ, κοινωνούντων οἱ (αὐτῷ 
4ε]είο) Νοῖϊίε καὶ ρΡοβί οἱ ἀαα. Ρ 26 καὶ οπι. Α μόνον Β 

30 βασιλεύουσαν Β 2. Κα ὃν τὐδτος 
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᾿Ακοιμήτων ὁ παρὰ Κυρίλλου σταλείς.ς Διήλεγξε γὰρ 
τοὺς περὶ Μισῖνον καὶ Βιτάλιον κοινωνήσαντας τοῖς 

ξ΄ - ,ὔ ᾽ 7 “ ᾽ ͵ὔ ,ὔ 

αἱρετικοῖς, διαρρήδην ἐκφωνηθέντος τοῦ ὀνόματος ἸΠέτρου 
ἐν τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις, καὶ ταύτῃ ὑπαχθῆναι πολλοὺς 
τῶν ἁπλουστέρων ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν, λεγόντων δεχθῆναι 

Χ Γ, ᾿ ἃ δὰ Ὲ ἤ ἷ ΟΥ̓ Ἅ τὸν Ἰ]έτρον καὶ πρὸς τοῦ Ῥώμης θρόνου. ΚΚαὶ πρὸς 
͵ Ν , 3 «ς , ἣν γ᾽ “ 

πεύσεις δὲ διαφόρους ἔλεγεν ὁ Συμεώνης μὴ ἀνασχέσθαι 

τοὺς περὶ Μισῖνον [ ἐντυχεῖν ὀρθοδόξῳ τινί, ἢ γραμμάτων 
ἀπόδοσιν ποιήσασθαι, ἤ τι τῶν τολμωμένων κατὰ τῆς 

ὀρθῆς πίστεως ἀκριβῶσαι. ἸΠαρήχθη δὲ καὶ Σιλβανὸς 
πρεσβύτερος συνὼν Μισίνῳ καὶ Βιταλίῳ ἀνὰ τὴν Κων- 
σταντίνου, ὃς τὴν τῶν μοναχῶν φωνὴν ἐπεβεβαίωσεν. 
᾿Ανεγνώσθη καὶ ᾿Ακακίου ἐπιστολὴ πρὸς Σιμπλίκιον, 

7ὕ , ᾿ 7 Ν εχ Ἁ 
λέγουσα πάλαι καθηρῆσθαι Πέτρον καὶ υἱὸν νυκτὸς 
καθεστάναι. Καὶ ἐπὶ τούτοις τῆς ἱερωσύνης ἀπεκινή- 

θησαν καὶ τῆς ἀχράντου κοινωνίας ἐχωρίσθησαν Μισῖνός 

τε καὶ Βιτάλιος, πάσης τῆς συνόδου ψηφισαμένης ἐπὶ 

λέξεως ταῦτα" 
Ν “ “Ὁ 

“Πέτρον τὸν αἱρετικὸν τὸν καὶ πάλαι τῇ ψήφῳ τῆς 
ἱερᾶς καθέδρας κατακριθέντα ἀποκηρυχθέντα τε καὶ 
᾽ 7 {«.Κ , 2 ᾿ ᾽ ͵ Φ 

ἀναθεματισθέντα, ἡ Ῥωμαίων ἐκκλησία οὐ δέχεται. Ὃ 
2 Ἂ ὡς ΛΑ͂ΝΕς 3 , ἴω 4 ΕΝ “ τινι εἰ καὶ μὴ ἄλλο τι ἀντετίθετο, τοῦτο ἤρκεσεν ἂν ὅτι 

ἀπὸ αἱρετικῶν χειροτονηθεὶξ τῶν ὀρθοδόξων ἡγεῖσθαι 
οὐκ ἠδύνατο." 

Περιέχει δὲ καὶ τοῦτο' “᾿Ακάκιον δὲ τὸν τῆς Κων- 
σταντινουπόλεως μεγίστης εὐθύνης ἄξιον τὸ πρᾶγμα 

» ’ ,, ἃ Ἄ Ρ ἃ ς ΑῪ 

ἀπέδειξε, διότι πρὸς Σιμπλίκιον γράφων καὶ αἱρετικὸν 
, Χ “ “ “ “ 2 Ψ 

καλέσας τὸν ἸΪέτρον νῦν τῷ βασιλεῖ οὐ πεφανέρωκε, 

δέον εἴπερ ἠγάπα τὸν Ζήνωνα τοῦτο πρᾶξαι. ᾿Αλλὰ 

4 διπτυχίοις Β 6 τῆς ροβί τοῦ αἀά,ν ὃ εὐτυχεῖν Ρ ὀρθοθοδόξω Β 

10 δὲ ΟΠ. ΖῪ 13 Σιμπλήκιον 22 ἤρκεσεν] ἤρεσκεν Ῥ ἤρησεν Β 

ἂν ΟΠ. Υ 25 αἰζογαμη δὲ οἵη. Β 28 τῴ]τὸ Α οὐ οἵ. Ρ 

29 εἴπερ ἠγάπα τὴν πίστιν μᾶλλον ἢ τὸν Ζήνωνα Δ'α]., 4ιϊ ρΡτοροηῖὶ 

120, 1: τὸν βασιλέα ἢ τὴν πίστιν; ΟΠ πθοσϑβαγίπη. ζ͵γόξ οίζαρε αῤῥαγεΐ 
φυϊαϊεγιέ6γ “«αείγεγ)ι, χεεῖ ὀχοθδϑιε σιέος σιεὦ ὑεείγο οΐζηδ 7107)11716 «οἰαγε τοίτεϊέ 
μαλλὶ τοὐΐς 27ογιείγα διρροῦεγε, ἔαηε δαΐμέξ τοσίγαε αἰσυοίίοηιοηι αἰ679776 

5771{6747)1, φιαηι Μαϊδ167),2 εογιϑεϊογε:α7,1 εἴγε ῥαΐγηηιε γέρας αΐχηθ {5167 

ἄρργα ρεσίαγεί «αὐλοϊζενεγε (ἘΡ᾿ϑίοϊα 1χ δ] 1οῖ5 δα Ζεποηθπ) Αοΐ. οοπΠο. 

νι τού 

(οηοσ. νἱῖ 
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ΝΊΠΘΕΡΗ. χνὶ 
17 

ΝΊΘΕΡΗ. 
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53 

Ζδομαγῖαβ νὶ 
4 

ΝΊΓΞΕΡΗ. Χνὶ 
19 

120 ἘΕΝΑΘΚΙΙ 

“ - -“ 7 » Χ Ψ,. μᾶλλον τῷ πόθῳ ἀγαπᾷ τὸν βασιλέα, οὐ τὴν πίστιν 

ἀγαπᾷ." 
ἴω , 4 

᾿Αλλ᾽ ἐπὶ τὰ ἑξῆς [ τὸν λόγον ἐπαναγάγωμεν. ΦῬέρε- 
5» “ ΟῚ Ν Ν Ν ᾽ 5. ον ἐδ ται ᾿Ακακίου ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ προέξὸρους 

Ν Ν ᾿ὰ Ν , κληρικούς τε καὶ μοναχοὺς καὶ πρὸς ἅπαντα τὸν λεῶν, 
7, , 

δι ἧς ἐπειράθη τὸ γενόμενον ἀνακαλέσασθαι σχίσμα. 
Ν , Περὶ ὧν καὶ πρὸς Πέτρον τὸν ᾿Αλεξανδρείως ἐπίσκοπον 

γέγραφε. 

22. ᾿Ακμάζοντος τοίνυν τοῦ σχίσματος ἐν ᾿Αλεξαν- 
»Ὸ-ῸΦΆ ,ὔ ᾽ 

δρείᾳ, Ἰ]έτρος ἐνίους τῶν ἐπισκόπων καὶ ἀρχιμανδριτῶν 
“ 9 “ Ν ᾽ 

κοινωνεῖν αὐτῷ πεποίηκε, τὸν Λέοντος αὖθις ἀναθεματίσας 
Ν , 

τόμον καὶ τὰ ἐν Καλχηδόνι πεπραγμένα καὶ τοὺς μὴ 
, 

δεχομένους τὰ συγγράμματα Διοσκόρου καὶ Τιμοθέου. 
ς Ν 

Καὶ ὡς τοὺς ἄλλους πείθειν οὐκ ἴσχυε, τοὺς πλείστους 
2 “ὉἬ ᾽ ’ 3 ᾿ “ 5.41) - , 

ἐκ τῶν οἰκείων ἀπήλαυνε μοναστηρίων: ἐφ᾽ οἷς Νηφάλιος 
Ἂν, Ἁ Ι͂ ἡ Ἧ, ἀνὰ τὴν βασιλέως γενόμενος τὰ περὶ τούτων ἀνήγγειλε 

“ , «Δ Ν - 2 ΄ Ψ - 
τῷ Ζήνωνι. Ὃς συνταραχθεὶς Κοσμᾶν ἐκπέμπει ἕνα τῶν 

ὑπασπιζόντων αὐτῷ μυρίας κατὰ Ἰ]έτρου τῆς ἑνώσεως 
ΕῚ , 2 , «ς Ἀ Ν ζο 2 , χάριν ἐπιφερόμενον ἀπειλάς, ὡς δὴ διὰ τῆς οἰκείας τρα- 

΄ ,ὔ 

χύτητος διάστασιν μεγάλην εἰργασμένου. Καὶ μηδενὸς 
-“ , 

τῶν κατὰ σκοπόν οἱ προχωρήσαντος, ἀνεχώρει πρὸς τὴν 
7 ς “-“ , κ᾿. ΟῚ ΄-“Ἅλ ΕῚ Ἁ 

βασιλέως ὃ Κοσμᾶς, μόνοις τοῖς ἀπελαθεῖσιν ἀποδοὺς 
Ν -“ 3 “- 

τὰ οἰκεῖα καταγώγια. Καὶ πέμπεται αὖθις πρὸς τοῦ 
᾽ «ς .. 

βασιλέως ᾿Αρσένιος ἡγεμὼν Αὐγύπτου τε καὶ τῶν στρα- 
- ΩΥ 

τιωτικῶν ταγμάτων προβεβλημένος: ὃς σὺν Νηφαλίῳ 
Ἂς ᾿ ’ ἴω Ἷ τὴν ᾿Αλεξάνδρου κατειληφὼς λόγους περὶ τῆς ἑνώσεως 

Ν , , ͵ 
ἐκίνει, καὶ μὴ πείσας ἐνίους τούτων ἐκπέμπει ἀνὰ τὴν 

΄“ Ω Ὁ 

βασιλίδα πόλιν. ἸΪ]λεῖστοι μὲν οὖν παρὰ τῷ Ζήνωνι 
Ἂ, τον , Ι 

περὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου κεκίνηντο λόγοι: ἐκβέ- 
Χ Ἁ , γὼ 7 ο 

βηκε δὲ πρὸς ἔργον οὐδέν, παντελῶς οὐ συνθεμένου 
ΝΥ ῇ 

Ζήνωνος τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀναθεματίζειν. 
3 ᾿ Ν 3 ΄ ἴω 

235. Ἂν τοσούτῳ δὲ ᾿Ακακίου τοῦ Κωνσταντινου- 

ι τῷ πόθῳ ἰοτίαϑ56 σογαρίαηι; τόπῳ θεοῦ ὃ 2 ἐπανάγωμεν ΑΡ ν 
9 ἰα ἴῃ τηᾶῦρ. Α 11 πεποίηκε] πέπεικε ἐν αὖθις ογὰ. Β τ6 βασι- 
λεύουσαν Β ι9 δὴ] δὲ Α 20 ἐργασμένου Α 21 τῶν] τοῦ Βν 

23 τὰ οἵη ν τὴν Ροβί πρὸς Δ4α. Ῥ 25 ᾿Ηφαλίῳ Ρ 27 ἐνίους ὈΪ5, 
αἸΐεσο Ἔεχριυηοῖο, Ρ 28 πόλεων, ιν 5 ροίβου., Β 231 τῇ..-συνόδῳ ΒΝ 

ἀναθεματίζειν οΥὴ. ΖΚ 32 Κε ἴῃ τηᾶῖρ. ἃ ἐν τούτῳ δὲ ΧΑ]. 
᾿Ακάκιον τὸν Α 

900 

20 

25 

20 

- 
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πόλεως τὴν κοινὴν στειλαμένου πορείαν, Φραυίτας τὴν Ζαοματία νἱ 

357 ἐπισκοπὴν διαδέχεται. Καὶ συνοδικοῖς χρησαμένου τοῦ τάξορμιαη. 
Φραυίτου πρὸς τὸν ᾿Αλεξανδρείας Ἰ]έτρον, ἀμοιβαίοις ὁ μυ 
Πέτρος ἐχρήσατο γράμμασι, τὰ αὐτὰ περὶ τῶν ἐν Καλχη- 

δόνι πεπραγμένων διεξελθών. ᾿Ἐπειδὴ δὲ καὶ Φραυίτας 
τῶν ἐντεῦθεν ἐξεδήμησε τέσσαρας καὶ μόνους ἐπισκοπήσας 

μῆνας, Εὐφήμιος μετ᾽ αὐτὸν ἐπίσκοπος κεχειροτόνητο. 

Οὗτος τὰς συνοδικὰς ἐπιστολὰς δέχεται Πέτρου τὰς πρὸς 

σι 

Φραυίταν γεγενημένας. Καὶ εὑρηκὼς τὸ κατὰ τῶν ἐν 
, , ᾿] ’ ,ὔ 5 ’ » ιο Καλχηδόνι γεγενημένον ἀνάθεμα λίαν ἐταράττετο, καὶ 

«ς Ν -“ δ᾿ , ͵ 3 “ ἈΝ , ἑαυτὸν τῆς πρὸς Ἰ]έτρον κοινωνίας ἀπέρρηξε. Καὶ φέ- 
ρεται τούτων ἑκατέρα ἐπιστολή, ἥ τε παρὰ Φραυίτου, ἥ 
τε παρὰ Ἰ]έτρου πρὸς Φραυίταν, ἃς διὰ τὸ μακρὸν τῆς 

͵7 -“ “ 

λέξεως παρίημι. Μελλόντων τουγαροῦν αὐτῶν πρὸς Νιίκερῃ. κνὶ 
᾽ ν - 20 

ι5 ἀλλήλους ἀντιφέρεσθαι καὶ συνόδους ἐφ᾽ ἑαυτοὺς καλεῖν, 
φθάνει τελευτήσας ὁ Πέτρος, καὶ διαδέχεται τούτου τὸν 
θρόνον ᾿Αθανάσιος: ὃς ἐπειράθη τοὺς διαστάντας συν- 
άψαι, οὐκ ἴσχυσε δὲ πρὸς διαφόρους γνώμας τῶν μερῶν 
» ͵ὔ “ » ἈΝ “ ᾿, 

ἀποκριθέντων. “Ὅστις ᾿Αθανάσιος μετὰ ταῦτα συνοδικὰς 

:ο. ἐπιστολὰς διαπεμπόμενος ἸΙαλλαδίῳ τῷ μετὰ Πέτρον 

358 ἐπι σκοπήσαντι τὴν ᾿Αντιόχου, τὰ παραπλήσια πέπραχε 
περὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ 
Ἰωάννης ὁ μετὰ ᾿Αθανάσιον τὸν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ θρόνον Ὑπεορμαη. 
διαδεξάμενος. Καὶ Παλλαδίου τελευτήσαντος τοῦ ἐν 

25 ᾿Αντιοχείᾳ προέδρου, καὶ Φλαβιανοῦ τὸν ἐκείνου θρόνον 

διαδεξαμένου, πέμπεται πρὸς αὐτοῦ κατὰ τὴν ᾿Αλεξάν- 
δρειαν Σολομὼν ᾿Αντιοχείας πρεσβύτερος, συνοδικά τε 

κομίζων καὶ ἀμοιβαίους συλλαβὰς ξητῶν ᾿Ιωάννου πρὸς 
Φλαβιανόν. Καὶ μετὰ ᾿Ιωάννην δὲ ἕτερος ᾿Ιωάννης τὸν Τοϊά. τ4ο 

309 ᾿Αλεξανδρείας διαδέχεται θρόνον. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτω 
-“ “ ᾽ 

προὐκεχωρήκει μέχρι τινῶν τῶν ᾿Αναστασίου χρόνων. 
Εὐφήμιον γὰρ αὐτὸς ἐκβεβλήκει' ἅπερ ἠνάγκασμαι καθ᾽ Τρὶα. το 

414]. 4οοὸ 
Ἁ ΕῚ 

εἱρμὸν συνάψαι σαφηνείας τε καὶ εὐμαθείας ἕνεκα. ΤΠεοά. Περι. 
115 

β 3 Φλαυίτου ΝΙο. εἴ 5ΕΙΏΡΕΓ 5 πεπραγμένα Α 6 τέτταρας Ζν 

9 τῶν] τὸν Α τὴν Β Ιο γεγενημένον] πεπραγμένων ΤΙΡ ν πεπραγμένην Β 

12 πρὸς Πέτρον ροβί Φραυίτου αἀ4, (τ. ν 14 αὐτῶν] Εὐφημίου καὶ 

Πέτρου ἐν, ηποά σετίεα οἸαγίιια δϑβαεῖ 25 θρόνου Ῥ 21 προκεχωρήκει Β 

᾿ προυχωρήκει Ῥ τινὸς ΝΙο. 32 ἠνάγκασαν Β 
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“ Ά « 4 

24. Ὁ δὲ Ζήνων Ἰλλοῦ γνώμῃ καὶ τὸν ᾿Αρμάτον 
᾽ -» Ἂ ᾽ὔ “Ὁ ν ἃ Ν 
ἀναιρεῖ συγγενῆ Βερίνης τῆς βασιλίδος: ὃν καὶ κατα- 

ζφ« 7 Ν 

πεμφθέντα πρὸς Βασιλίσκου δώροις ὁ Ζήνων ἀλίσκεε, καὶ 
- ᾽ὔ 

σύμμαχον αὐτὸν ἀντὶ πολεμίου ποιεῖται, καὶ Βασιλίσκον 
“- - - ΄, [οι ΄ τὸν αὐτοῦ παῖδα Καίσαρα χειροτονεῖ ἐν Νικαίᾳ τῇ πόλει. 

Παρελθὼν δὲ εἰς Βυζάντιον τὸν μὲν ᾿Αρμάτον δολοφονεῖ, 
“ “-“ ς (κ Βασιλίσκον δὲ τὸν αὐτοῦ παῖδα ἀντὶ Καίσαρος ἱερέα 

ἃ ἊᾺ “ δείκνυσιν: ὃς ὕστερον καὶ τῆς ἀρχιερωσύνης ἠξίωτο. 
256. πανίσταται δὲ τῷ Ζήνωνι καὶ Θευδέριχος 

Σκύθης ὧν γένος" καὶ τὰς οἰκείας δυνάμεις ἀνὰ τὴν 

Θρᾳκῶν ἀθροίσας ἐπιστρατεύει κατὰ τοῦ Ζήνωνος" καὶ 
μέχρι στόματος τοῦ Πόντου δῃώσας τὰ ἐν ποσὶ χωρία 

“ ,ὔ Ξ ἴω 

μικροῦ τὴν βασίλειον εἷλε πόλιν, εἴ γε μή τινες τῶν ἐς 
᾿ , 5 “- 3 ’ ς Υ, 2 , 

τὰ μάλιστα αὐτῷ ἐπιτηδείων ὑπαχθέντες ἐβουλεύσαντο 

ΙοΟ 

- ε -“ Ἃ “ ὃ 

ἰντβοττῖφο αὐτὸν ἀνελεῖν. Ὃς ἐθελοκακοῦντας τοὺς οἰκείους ἐγνωκὼς τ 

ΝΊΠΘΕΡΗ. χνὶ 
“πα 

ΤΠοοά. 1,εοῖ. 

1.57 

4 χὰ “ “ “Ὁ 

εἰς τοὐπίσω μὲν ] ἀποχωρεῖ, οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον τοῖς 359 
ἀπελθοῦσι συναριθμεῖται. Λέξω δὲ καὶ τὸν τῆς τελευτῆς 

Δόρυ διηγκυλημένον πρὸ τῆς 
σκηνῆς αὐτῷ μετῃώρητο σχῆμα βαρβαρικόν. ἘΕτα δια- 
κινῆσαι τὸ σῶμα βουληθεὶς ἵππον ἀχθῆναι προστέταχεν, 

ἀναβολεῖ δὲ οὐκ εἰωθὼς χρῆσθαι τῷ ἵππῳ προσήλατο. 
ὋὉ δὲ ἀγελαῖός τις ὧν καὶ ὑβριστής, οὔπω περιβάδην 
Θευδερίχου καθίσαντος, μετεωρίζει τὼ πρόσθε πόδε, τὼ 
ὀπισθίω μόνω ἀκροβατῶν'" 

, , 

τρόπον ὧδε γενόμενον. 

ὡς διαφιλονεικοῦντα τὸν 
Θευδέριχον καὶ μήτε τῷ χαλινῷ ἀνασειράζειν τὸν ἵππον 
τολμῶντα ὡς ἂν μὴ ἐμπέσοι γε αὐτῷ, μηδὲ τῆς ἕδρας 

βεβαίως ἀντεχόμενον, τῇδε κἀκεῖσε περιδονεῖσθαι, δια- 

σεῖσαί τε τὴν αἰχμήν, ταύτην δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐνεχθῆναι 
πλαγίαν καὶ τὴν πλευρὰν κατατρῶσαι' ἔνθεν τε κλινήρη 
γενόμενον καὶ βραχείας ἡμέρας ἀρκέσαντα, τὸν βίον ἐκ 
τοῦδε τοῦ τραύματος καταστρέψαι. 

26. Μετὰ ταῦτα διενεχθεὶς πρὸς Ζήνωνα καὶ Μαρ- 
κιανός, παῖς μὲν ᾿Ανθεμίου τοῦ Ῥώμης βασιλεύσαντος, 

Ι ΚΎ ἴῃ παῖς. Α 2 καταπεμφέντα Ὁ 3 Ἰλλοῦ γνώμῃ Ροβὶ Ζήνων 

1ἴ6γ..Α 14 αὐτῶν Β 18 τρόπον] χρόνον Α 10 σκηνῆς] κοίτης Ὁ 

μετηώρητοτο Α 21 ἀναβολῆ Α1,.Β χρῆσαι Β 23 τῷ ὀπισθίῳ 

μόνῳ ν 28 τε ΟΠ. ΖΡ δὲ] τε 2Ζν 290 καταστρῶσαι Β 

30 βραχέας ΑΡΒν 21 τοῦδε] τούτου δὲ Α, τούτου δὴ ὃ 32 καὶ ΟΥγ. ΖΥ 

20 

25 

30 



ΠΙΒΕΙΕ [11 24---27 123 

᾽ὔ “- “Ὁ “-“ 

ἐσῳκίσατο, τυραννεῖν ἐπειρᾶτο: καὶ μάχης ἰσχυρᾶς περὶ 

, 7 Ἁ ) ὔ ς ΄ Ἁ ““ 

5 κότων, τρέπει τοὺς ἐναντίους ὁ Μαρκιανὸς" καὶ τῶν 

βασιλείων ἐγκρατὴς γέγονεν ἄν, εἰ μὴ τὸν καιρὸν παρῆκεν 
“-“ ᾽ 

8600 ἐς αὔριον τὴν [] πρᾶξιν ἀναβαλλόμενος. ᾿Οξυπετὴς γὰρ 

ὁ καιρὸς καὶ παρὰ πόδας μὲν ἰὼν ἴσως ἁλίσκεται, ἐπὰν 

δὲ τὴν λαβὴν διαδράσοι, μετεωροπορεῖ γελᾷ τε τοὺς 
-“ ᾿] ᾿] , 

ιο διώκοντας, ἐφικτὸς αὐτοῖς λοιπὸν οὐκ ἀνεχόμενος εἶναι. 
᾿ 

Ὅθεν ἀμέλει οἱ πλάσται καὶ ζωγράφοι κόμην ἔμπροσθεν 
θέ - αὐ - ᾿ κ λγὴ) “ θ 2 χω ἕξ “ δ 3 

καθέντες αὐτῷ, τὴν κεφαλὴν ὄπισθεν ἐν χρῷ ξυρῶσιν' εὖ 
μάλα σοφῶς αἰνιττόμενοι, ὡς ὀπισθόπους μὲν τυγχάνων 

κ“ ,ὔ “ ς “Ὁ 

τῷ καθειμένῳ τῆς κόμης ἴσως κρατεῖται, ἐμπροσθόπους 
Ν , , ͵ ᾽ » [4 , 15 δὲ γενόμενος τέλεον διαφεύγει, οὐκ ἔχων ὅτῳ κρατηθείη 
“ ͵ “ ᾿ 

τῷ διώκοντι. ὍὍπερ καὶ ἐπὶ Μαρκιανῷ γέγονε τὸν μὲν 
ἐ « 

53 - “ “ 

εὔθετον αὐτῷ καιρὸν ἀπολέσαντι, ἐξευρεῖν δὲ τοῦτον 

λοιπὸν οὐ δυνηθέντι. ᾿Ανὰ γὰρ τὴν ἑξῆς πρὸς τῶν 
» , Χ Ν Ἁ 3 Ν 7 

οἰκείων καταπροδοθεὶς καὶ μόνος ἀπολειφθεὶς πέφευγεν 

ο ἀνὰ τὸ τέμενος τῶν θεσπεσίων ἀποστόλων: ἐκεῖθέν τε 

πρὸς βίας ἀφελκυσθεὶς ἐς Καισάρειαν πόλιν τῆς Καππα- 
δοκῶν ἐξοικίζεται. Καί τισι μοναχοῖς συναγελαζόμενος 
ὕστερον ἐφωράθη λαθεῖν ἐθέλων, καὶ πρὸς τοῦ βασιλέως 

᾽ Ν “ 7 2 3, ὦ Ἁ , ᾿ 

εἰς Ταρσὸν τῆς Κιλικίας ἐκπεμφθεὶς καὶ τὴν κόμην ἀπο- 

25 θέμενος πρεσβύτερος χειροτονεῖτα. Τέγραπται ταῦτα 

κομψῶς Εὐσταθίῳ τῷ Σύρῳ. 
ς .] ν᾿ , Ν ἰ κ᾿ Ῥ “" 

217. Ὃ αὐτὸς γράφει τὸν Ζήνωνα καὶ Βερίνῃ τῇ 
. ,ὔ ᾽ Ν ε" ᾿ ᾿ ᾿Ξ Υ 

πενθερᾷ μυρίας ἐπιβουλὰς ῥάψαι, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ 
Ν Ν ᾿ς » ΞΖ ῇ «“ Ν πρὸς τὴν Κιλίκων ἐκπέμψαι χώραν, ὕστερον δὲ μετα- 

8. βῆναι ταύτην πρὸς τὸ [Παπιρίου λεγόμενον φρούριον, 
ἸἸλλοῦ τυραννήσαντος, αὐτόθι τε τὸν βίον ἐκλιπεῖν. Καὶ 
τὰ κατὰ ᾿Ιλλοῦν δὲ γράφει μάλα λογίως ὁ Εὐστάθίιος, 
“ Ν “ἘΣ. ι} . , 1; 

ὅπως πρὸς τοῦ Ζήνωνος ἐπιβουλευθεὶς διέφυγε, καὶ ὅπως 

Ι Λέοντος Β 9 διαδράσαι νεΕ] ροίϊι5 διαδράσῃ ΝοἸϊῖε Ιο ἀνέχομαι 

ἴῃ ἀνεχόμενος σοτΐ. 1, [4 τοῦ καθειμένων Ὁ 17 τοῦτο ΤΡ ἴῃ τοῦτον 

σοῖσ. 1. 19 ἀποληφθεὶς 110 τὶ, οοτῖ. (γ. 20 θεσπεσίων] ἁγίων Β 

τε͵] τε καὶ ἃ 24 Κηλικίας Τ ἴῃ τηᾶῖρ. 27 κα ἴῃ τηδῖρ. ἃ 

29 Κηλίκων Α 320 Παπηρίου Α Πρίου Ῥ, ἸΠαπυρίου ΤἬἭςοά. 16εἰ. οἱ 

ΤὨΏΘοΟΡΗ. 33 ἐπιβουληθεὶς Βὶ ν 

κῆδος δὲ πρὸς Λέοντα τὸν βεβασιλευκότα πρότερον Ἴπεορπαν. 
126 Ν ͵7 ᾽ “ , 

ἐσχηκώς, ἐπεὶ τὴν νεωτέραν αὐτοῦ θυγατέρα Λεοντίαν 19}. 
Δπεοοῆ. 
ΕῊΘ 
ἵν ὅτο 

τὰ βασίλεια συρραγείσης καὶ πολλῶν ἑκατέρωθεν πεπτω- Οσανα. ἴ-. 
1θϊά. 137 

ΝΊςΠΕΡΗἢ. χνὶ 

23 
Μαϊΐβδὶ. 38ς- 

εὐ Ηδυπιθ5 
νὶ 370 

ΤΠεοά. Ιεοι. 

11 3,4 

ό2ο εἴ ν 27 
οἷς τὉ14. ἵν 
140 



ὙΠεορἤδη. 
127 

7οη. ΝΙΚκῖα 
ς. 88,}. 484 

ὙΠεορἤδη. 
130 

709. ΝΊΚπι 
ς. 88, Ρ.481 

Μα41]4]. 383 

ΝΙΠΕΡἢ, χνὶ 
23 

124 ΕΝΑΘΚΙΗ 

“ , » 

ὁ Ζήνων τὸν ἀποσφάξαι τοῦτον προσταχθέντα εἰς 
“ 7 ἈΝ “ἅμ 

θάνατον ἐκδέδωκε, μισθὸν τῆς ἀποτυχίας τὴν τῆς κε- 
“-“ἅ» “ , ἃ δ᾽ ἈΝ ς φαλῆς ἐκτομὴν αὐτῷ παρασχών: ὃν καὶ στρατηγον 0 

Ὁ ’ Ν -“ 

Ζήνων τῶν ἑῴων ἀποδείκνυσι δυνάμεων, τὸ λαθεῖν πραγ- 
, , 

ματευόμενος: ὃ δὲ Λεόντιον προσεταιρισάμενος Μάρσον 
ΝᾺ ε" ἤ Ά “ 3 Ν Ν ἊὉ δ τε αὖ ἄνδρα δόκιμον καὶ ἸΠ]αμπρέπιον ἀνὰ τὰ τῆς ἐφῳας 

᾽ » Ν 5 

γέγονε μέρη. Εἶτα τὴν Λεοντίον ἀνάρρησιν τὴν ἐς 
- ΄ “ Ν ε ἰρς 

Ταρσὸν τῆς Κιλικίας γενομένην, ὅπως τε καὶ οὗτοι τῆς 
7 ᾽ 3 “ ᾿ 

τυραννίδος ἀπώναντο, Θευδερίχου κατ᾽ αὐτῶν ἐκπεμ- 
Ψ 3 Ν , Ν 7 ξ , ἈΝ ῬἭῬ 

φθέντος, ἀνδρὸς Γότθου τὸ γένος ὑπάρχοντος παρὰ Ῥω- 
5 Ν « “" ᾿ 9 “Ὁ 

μαίοις τε αὖ ἐπισήμου, μετὰ ἡμεδαπῆς τε καὶ ἀλλοδαπῆς 
, 3 “ εἰ - ς Ἡ ΈΕΕ;" Εὺ 10 

δυνάμεως, ἀναγράφει μάλα σοφῶς ὁ αὐτὸς Ἐύστάθιος, 
»»ἬἭ ΄ Ν 4 ᾽ ᾿ “ 5 

καὶ τοὺς δειλαίως ἀνηρημένους πρὸς Ζήνωνος ἀντὶ τῆς ἐς 
5... .Ἃ 3 ’ὔ Ἂ [ς ς , “Ὁ 2 “Ὁ 

αὐτὸν εὐνοίας" καὶ ὅτι γε ὁ Θευδέριχος τῆς ἐπιβουλῆς 
΄ ᾿] 

Ζήνωνος αἰσθανόμενος ἐπὶ τὴν πρεσβυτέραν Ῥώμην ἀνα- 
“ Χ ῇ «ς Ἂν ς “ , ἃ χωρεῖ, τινὲς δέ φασιν ὡς καὶ ὑποθήκῃ Ζήνωνος. Καὶ 

ὌὋδό Ψ,. ῇ ς Ὡς Ν Ν Ῥ “" όακρον μάχῃ κρατήσας ὑφ᾽ ἑαυτὸν τὴν Ῥώμην ποιεῖται, 
Ἂ , ξ , 

ῥῆγα προσονομᾶάσας ἑαυτόν. 
« δὶ “ ΄ ΄ 4 “-“ 3 Γ ς 

28. Ὑπὸ τοῖς χρόνοις Ζήνωνος ἱστορεῖ ᾿Ιωάννῆης ὁ 
ΚΙ Ἂ 2 3 » 2 » δ ῥήτωρ Μαμιανὸν ἐξ ἐπιδιφρίων ἐπίσημον ἄνδρα γε- 

νέσθαι καὶ τῆς συγκλήτου βουλῆς μετασχεῖν, καὶ ἐν 

Δάφνῃ τῷ προαστείῳ τὸν καλούμενον ᾿Αντίφορον οἰκοδο- 
᾽ , Ψ μ μήσασθαι, πρώην ἀμπέλους δεδεγμένον καὶ πρὸς γεωργίαν 

᾿ ’ ’ [οὶ 3 Χ “ , 
ἐπιτήδειον χωρίον καθεστῶτα εὐθὺ τοῦ δημοσίου βαλα- 

᾿ ΝΝ ς -“ 
νείου.: οὗ Μαμιανὸς ὁ φιλόπολις ἡ χαλκῆ ἀνάκειται 

5 Ν 

εἰκών. ᾿Ανὰ δὲ τὴν πόλιν δύο βασιλείους ἐργάσασθαι 
’ “ 7ὔ “ - 

στοάς, τῇ τε οἰκοδομίᾳ λίαν εὐπρεπεῖς καὶ ταῖς ἐκ λίθων 
ἣν, ᾿ς “ 

περιφανείαις τε καὶ διαυγείαις κεκοσμημένας: ὥσπερ δέ 
- ,ὔ - 

τι μεθόριον μέσον τῶν δύο βασιλείων στοῶν, τετράπυλον 
9 μι 7 ΄ Ν ᾿Ὄ ΜΨ 0 ν ἘΚ ᾿ [ο 
ἀναστῆσαι κίοσι, τε καὶ τῇ ἐκ χαλκοῦ ὕλῃ μάλα κομψῶς 
μὲ , με ἣ Ν ᾿΄ ’ Ν 

ἠσκημένον. ΚΚαὶ τὰς μὲν βασιλείους κατειλήφαμεν στοὰς 
Ν “ 7 “ 7 ἮΝ 

μετὰ τῆς προσηγορίας ἔτι λείψανα τῆς πρώην εὐκοσμίας 
7 ἰοὰ 5 ᾽ Ἂ 2 “ 

φερούσας, τῶν ἐκ ἹΙροκονήσου λίθων τῷ ἐδάφει συγκει- 
6 αὖ] οὖν ν ἄνδρα] αὐδρα ἴῃ ἄνδρα οσοττ. Ῥ ἂν ανδρα Β 8 Ταρσοὺς 

Α Κηλικίας Α [1 αὖ οὔ. Α ἀλλοδαποῦς ΤΡ 12 [δυνάμεως 

ενδη. Β 13 δειλαίους Β 14 βουλῆς Β Ι5 Ζήνωνος αηΐᾳ ἐπὶ 

ἸΔΉΒΡοΟΙ. Β αἰσθόμενος ΖΚ 17 μάχην 19 ιδ εἰ κί ἴῃ τηδῖρ. Α 

20 Μαμμιανὸν εἰ 56 ΠΊΡΕΥ Ζν 24 χωρίον οἵη. Υ 27 Τῇ]τίΑ 
οἰκοδομίαν Ῥ ἐκπρεπεῖς ΤΡ 23 Προκοννήσου ΖΚ 
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΄ - “ 

μένων, οὐ μὴν τὴν οἰκοδομίαν ἔχουσαν τι τῶν ἐπισήμων" 
- »Ψ ᾿ ᾽ 

ἐκ τῶν γεγενημένων γὰρ παθημάτων ἔναγχος τὴν οἰκοδο- 
μίαν ἐδέξαντο, οὐδενὸς εἰς κόσμον ταύταις προστεθέντος. 

“ -“ “Ὁ 7 ᾽ , 

Τοῦ δὲ τετραπύλου τοῦ ὑπὸ Μαμιανοῦ γεγενημένου οὐδὲ 
Ν Μ , 

ψιλὸν ἴχνος κατειληφαμεν. 
“ “ 

29. Τοῦ Ζήνωνος τοίνυν ἄπαιδος τελευτήσαντος ἐπι- 
“- ᾽ »“» 

ληψίας νόσῳ μετὰ ἕβδομον καὶ δέκατον ἔτος τῆς αὐτοῦ 
“-“- ᾿ 

βασιλείας, ἤλπισε μὲν Λογγῖνος ὁ τούτου ἀδελφὸς εἰς 
Ἂ . 

μέγα δυνάμεως προκεχωρηκὼς τὴν βασιλείαν ἑαυτῷ 
“ ς , 

περιθήσειν: οὐ μὴν τῶν δοκηθέντων ἔτυχεν. Ἢ γὰρ 
᾽ ΄ 2 7ὔ Ἁ ͵ 7 » 

Ἀριάδνη ᾿Αναστασίῳ τὸν στέφανον περιτίθησιν, οὔπω 

μὲν ἥκοντι εἰς γερουσίαν, ἐν δὲ τῇ λεγομένῃ τῶν σιλεν- 
7, - ΄ ς . ᾽ ᾿ ς ᾽ 

τιαρίων σχολῇ καταλεγομένῳ. Ἰστορεῖ δ᾽ οὖν ὁ Ευ- 
ψ Ἁ Ἁ 3 Ἀ “ ἴω 7 2 

στάθιος μετὰ τὴν ἀρχὴν τῆς Διοκλητιανοῦ βασιλείας εἰς 
7 

τὴν Ζήνωνος τελευτὴν καὶ τὴν ἀνάρρησιν ᾿Αναστασίου 
ΨΜ, - ς Ἁ ᾿ Ρ 2 ς Ἀ “Ὁ ᾽ , 

ἔτη διελθεῖν ἑπτὰ καὶ διακόσια' ἀπὸ δὲ τῆς Αὐγούστου 
Ἂ 

μοναρχίας ἔτη δύο καὶ τριάκοντα καὶ πεντακόσια πρὸς 
- “- , 

μησὶν ἑπτά: ἀπὸ δὲ τῆς ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος 
- Ξ « ἢ ᾿ 

ἀρχῆς ἔτη δύο καὶ τριάκοντα καὶ ὀκτακόσια ὁμοίως πρὸς 
- Α͂ 

μησὶν ἑπτά: ἐκ δὲ τῆς Ρωμαίων καὶ Ρωμύλου βασιλείας, 

ἔτη δύο καὶ πεντήκοντα καὶ χίλια καὶ πρός γε μῆνας 
- ΄ 2 Ν Ν . , Υ̓ Μἷ ἃ Ἂ 2 ν ἡ 

ἑπτά: ἀπὸ δὲ ἁλώσεως Τροίας ἔτη ἕξ καὶ ὀγδοήκοντα 
᾿ ς “ Ν , "δ 4 ς , κα ς καὶ ἑξακόσια καὶ χίλια πρὸς μησὶν ἑπτά. Οὗτος ὁ 

5 3 7 Ν ᾿] 7ὔ » φᾷ, 

Αναστάσιος πατρίδα τὴν ᾿Επίδαμνον ἔχων, Δυρράχιον 

νῦν προσηγόρευται, τήν τε Ζήνωνος βασιλείαν καὶ γα- 
“ ᾿ “ ’ὔ 

μετὴν τοῦ αὐτοῦ Ζήνωνος τὴν ᾿Αριάδνην εἰσοικίζεται. 

ΝΊΠΟΡΗ. χνὶ 
24 

ΤΠΒςορἤδη. 
135, 136 

ΤΠροά. [μθοϊ. 
1 6 

Μα]4]. 391 
ΘΌΙΑΔ5 5.ν. 
Το πιι5 
οἵ. ΗΟ 
ἷν τ4τ 

ΝΙΊςΕΡἢ. χνὶ 
25 

Καὶ πρῶτα μὲν Λογγῖνον Ζήνωνος ἀδελφὸν τὴν τοῦ 7ον. 
Ὁ“ 7 ᾽ Ν ἃ , “ “ Ψ 

μαγίστρου ἀρχὴν διέποντα, ὃν ἡγεμόνα τῶν ἐν τῇ αὐλῇ 
τάξεων οἱ πρόσθεν ἐκάλουν, ἀνὰ τὴν ἐνεγκαμένην ἐκ- 

, “ Ν Ν Ἁ 6. ἢ ᾽ ῇ “ 
πέμπει, εἶτα δὲ καὶ πολλοὺς ἑτέρους ᾿Ισαύρους τοῦτο 

δῆθεν αἰτήσαντας. 
ς » “Ὁ 

80. Οὗτος ὁ ᾿Αναστάσιος, εἰρηναῖός τις ὦν, οὐδὲν 
καινουργεῖσθαι παντελῶς ἠβούλετο, διαφερόντως περὶ 

Ἁ 
τὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν. Καὶ διὰ παντὸς ἤει 

3 ἐδέξατο Α, ᾳφιοά ταοῖρϑύα ροϑβϑὶβ, δῖ σὰ πὶ Οἢγσ, ταύταις ἴῃ ταύτῃ ΟΟΥΓΙΡΑ5 
οὐδὲν ΖΚ 6 ις᾿ εἰ κῆ ἴῃ τηαῖρ. Α 8 μὲν οῃ. Ρ 19 πρὸς οἴῃ. Α 

20 τῶν ροξβί τῆς αὐ. ν ἹῬωμύλλου Β 21 γε οῖῃ. Α 32 κθ ἴῃ 
τηᾶῦσ. Α εἰρηναῖός] εἰρημένος ὧν νέος Α 34 εἴη ΑΒ 

Απεϊοοῆ. 
ΕῊῸΟν3ο 

ΝΊΤΠΘΡΗ. χνὶ 
25 
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ῃ, 5 ’ -" 

τρόπου τάς τε ἁγιωτάτας ἐκκλησίας ἀταράχους μεῖναι 
“ ἀν οει ον , , δ , ἢ 
ἅπαν τε τὸ ὑπήκοον βαθείας γαλήνης ἀπολαύειν, πάσης 

“ - Ν 

ἔριδος καὶ φιλονεικίας ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν τε καὶ 
Ν ,ὔ 

πολιτικῶν πραγμάτων ἐκποδὼν γενομένων. 
Ν ι Ν 

Ἢ μὲν οὖν ἐν Καλχηδόνι σύνοδος ἀνὰ τούτους τοὺς 
“-“ ς » 7 

χρόνους οὔτε ἀναφανδὸν ἐν ταῖς ἁγιωτάταις ἐκκλησίαις 
Ἵ 

ἐκηρύττετο, οὔτε μὴν ἐκ πάντων ἀπεκηρύττετο. “Ἑϊκαστοι 
Ἂ «ς 7 ΄ 

δὲ τῶν προεδρευόντων ὡς εἶχον νομίσεως διεπράττοντο. 

Κὰν ἔνιοι μὲν τῶν ἐκτεθειμένων αὐτῇ μάλα γεννικῶς 
3 ᾿ Ν Ν » ὔ 2 7 Ν Ἂ 

ἀντείχοντο, καὶ πρὸς οὐδεμίαν ἐνεδίδοσαν συλλαβὴν τῶν 
3. τὸν 5 ᾿ Ἂ, 

ὁρισθέντων παρ᾽ αὐτῆς, οὐδὲ μὴν γράμματος ἐναλλαγὴν 
΄ ᾽ Ν ᾿, Ν χω 3 7 ἊᾺ 

παρεδέχοντο’ ἀλλὰ καὶ μετὰ πολλῆς ἀπεπήδων τῆς 
“ - 3 Ψ; “Ὁ. 

παρρησίας, καὶ κοινωνεῖν παντελῶς οὐκ ἠνείχοντο τοῖς 
Ν ͵ Ν 2 » ἴω 5 “ “ Ν 2 

μὴ δεχομένοις τὰ παρ᾽ αὐτῆς ἐκτεθειμένα. “ἕτεροι δὲ οὐ 
, 5 9. Ἁ » ΄ , Ν μόνον οὐκ ἐδέχοντο τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον καὶ τὰ 

ἊὉ 9 

παρ᾽ αὐτῆς ὁρισθέντα, ἀλλὰ καὶ ἀναθέμασι περιέβαλλον 
ΕῚ Ι͂ οἾ Χ , , » “ ς - 

αὐτὴν τε καὶ τὸν Λέοντος τόμον. ΓΑλλοι τοῖς ἑνωτικοῖς 
, ᾽ν “ 

Ζήνωνος ἐνισχυρίζοντο, καὶ ταῦτα πρὸς ἀλλήλους διερρω- 

γότες τῇ τε μιᾷ καὶ ταῖς δύο φύσεσιν, οἱ μὲν τῇ συνθήκῃ 
τῶν γραμμάτων κλαπέντες, οἱ δὲ καὶ πρὸς τὸ εἰρηνικώ- 

κ᾿ 7, 

τερον μᾶλλον ἀποκλίναντες:" ὡς πάσας τὰς ἐκκλησίας 
υ 50} » [ο ’, Ν ᾿ “Ὁ 2 7 

εἰς ἰδίας ἀποκριθῆναι μοίρας καὶ μηδὲ κοινωνεῖν ἀλλήλοις 
Ἁ “ 3 ἴω -“ 

τοὺς προεδρεύοντας. ᾿᾿ντεῦθεν πλεῖστα τμήματα κατά 
Ἁ » , 

τε τὴν ἑῴαν ἀνά τε τὰ ἑσπέρια μέρη καὶ κατὰ τὴν Λιβύην 
ἢ Ἂ ἥ - ᾿ς 

ἐτύγχανον ὄντα, οὔτε τῶν ἑῴων ἐπισκόπων τοῖς ἑσπερίοις 
Ἃ -“ Ψ, -“ 

ἢ τοῖς Λίβυσι σπενδομένων οὔτε αὖ τούτων τοῖς ἑῴοις. 
Ἄ, Ν 7ὔ ᾽ 3 » ΄ 

Τὸ δὲ μείζον᾽ εἰς ἀτοπίαν προήει. Οὐδὲ γὰρ σφίσιν 
5 - 5 ς ζ δι ῇ 5 ῸΝ Χ « “Ὁ 

αὐτοῖς ἐκοινώνουν οἱ τῆς ἑῴας πρόεδροι, οὐδὲ μὴν οἱ τῆς 
5 7 ΩΝ “Ὁ “ Ν , 

Εὐρώπης ἢ τῆς Λιβύης τοὺς θρόνους διέποντες, μήτι γε 
ὃ) Ἂ ς 7 “ ς δ Ε] , 

ἢ καὶ ὑπερορίοις. ἽὝἌπερ ὁ βασιλεὺς ᾿Αναστάσιος 
Ψ Ἁ , “ -“ 

θεώμενος τοὺς νεωτερίζοντας τῶν ἐπισκόπων ἐξωθεῖτο, εἴ 
ἴω 

που κατειλήφει παρὰ τὸ εἰωθὸς τοῖς τόποις τινὰ τὴν ἐν 
, , Ι͂ ν᾿ μ 

Καλχηδόννι σύνοδον κηρύττοντα ἢ ταύτην ἀναθέματι 

4 γινομένων ΖΝ 9 κἂν] καὶ Χ]. 11 οὐ Ζν 12 ἀπεπῆδον Α 

14 τὰ ροβί παρ᾽ αὐτῆς ἰγΔηΒΡοη. ν ἐκτεθημένα Α ἐκτιθέμενα 2ν, ΕἸΏ. 

δὲ οἵη. ἃ ι6 ἀναθέματι Β ν περιέβαλον ΣΝ 27 μεῖζον 

ἸΌΥῚ ν, εἰς Δηΐα μεῖζον᾽ ἰγαηβροη. (ϊ., οἴη. οὐδὲ] οὐ Β 20 δὴ οἵη. Α 

32 ἢ δῃΐε παρὰ Δα. Ζν εἰωθὼς Α 
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περιτιθέντα. ᾿Εκβέβληκε μὲν οὗν ἐκ τῆς βασιλίδος τῶν 
, ω , « , 

πόλεων πρῶτον μὲν Εὐφήμιον ὡς προγέγραπται, εἶτα 
» ἃ ’ ἣ -“ » 

Μακεδόνιον, μεθ᾽ ὃν Τιμόθεος ἐγεγόνει, ἐκ δὲ τῆς ᾿Αντιόχου 

Φλαβιανόν. : 

31. Περὶ τοίνυν Μακεδονίου καὶ Φλαβιανοῦ γράφον 
᾽ 

τὸ ἐν Παλαιστίνῃ μοναδικὸν πρὸς ᾿Αλκίσωνα ἐπὶ λέξεως 
λέγει ταῦτα" 

Ξ , ᾿ ἢ ͵ ᾽ ᾽ ᾿ ᾽ 7, Πέτρου δὲ κεκοιμημένου, πάλιν εἰς αὐτοὺς ἀπεσχί- 
᾽ “ 

σθησαν ᾿Αλεξάνδρειά τε καὶ Αἴγυπτος, ᾿Αθανασίου τοῦ 
μετὰ Πέτρον καταστάντος ἀναθεματισμὸν τῇ συνόδῳ 

7] -“ - “ 

ἀποστείλαντος ἔγγραφον ἐν τοῖς συνοδικοῖς τῷ τε Κων- 

σταντινουπόλεως καὶ τῷ ᾿Αντιοχείας καὶ τῷ “Ἱεροσολύ- 
᾽ 

μων; καὶ μὴ δεχθέντος ἐξ ἐκείνου ᾿Αλεξανδρειά τε καὶ 
΄ Ἁ 

Αἴγυπτος καὶ Λιβύη καθ᾽ ἑαυτὰς διετέλεσαν, καὶ ἡ λοιπὴ 
- “-“ “ Ἁ 

πᾶσα ἀνατολὴ πάλιν καθ᾽ ἑαυτήν, τῶν δυτικῶν μὴ 
“-“ “ δ “Ὁ ᾽ 

ἀνεχομένων ἄλλως αὐταῖς κοινωνεῖν ἢ πρὸς τῷ ἀνα- 
7 , Ν , - Α , 

θεματίζειν Νεστόριόν τε καὶ Εὐτυχῆ καὶ Διόσκορον 

προστιθέναι καὶ ἸΠέτρον τὸν Μογγὸν καὶ ᾿Ακάκιον. ᾿᾿ν 

τούτοις οὖν τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην οὐσῶν ἐκκλησιῶν, οἱ 

γνήσιοι τῶν ἀπὸ Διοσκόρου καὶ Εὐτυχοῦς εἰς πάντη 
ἥ 4 Ν 2 , ἈΝ ὔ 

ἐλάχιστον περιέστησαν τὸν ἀριθμόν. Καὶ μελλόντων 
{ -“ -» “ Ἵ 

ὅσον οὐδέπω ἐκλιπεῖν ἀπὸ τῆς γῆς ὥστε μὴ ὑπάρχειν 
9:- ᾿ --- ΡῚ ς "»“" »“ 7 8 - ᾽ ΕΣ 

αὐτούς, Ἐξεναΐας ὁ τοῦ θεοῦ ξένος ἀληθῶς, οὐκ οἴδαμεν 
’ὔ - Ἃ ᾿ς " ἣ Ν ει “Ὁ τί σκοπῶν ἢ ποίαν ἔχθραν πρὸς Φλαβιανὸν ἐκδικῶν, 

προφάσει δὲ τῆς πίστεως ὡς οἱ πολλοὶ διηγοῦνται, κινεῖν 
Ν ᾿Ὶ ᾽ μ Ἀ , Υ̓ «ς ΄ 

μὲν πρὸς αὐτὸν καὶ διαβάλλειν ἄρχεται ὡς Νεστοριανόν. 
Ἔ Ἃ δὲ Ν 7 ἃ - , 5 Θ ΄ 

κείνου δὲ Νεστόριον σὺν τῷ φρονήματι ἀναθεματί- 
, “ 5 Ὁ ;; » Ν , δ 

σαντος, μετέβαινε πάλιν ἐξ ἐκείνου ἐπὶ Διόσκορον καὶ 
’ 

Θεόδωρον καὶ Θεοδώρητον καὶ Ἴβαν καὶ Κύρον καὶ 
» , ι ἈΝ. ΄ ᾿ ᾽ Μ [4 Ν « 

Εὐθέριον καὶ ᾿Ιωάννην καὶ οὐκ ἴσμεν οὕστινας καὶ ὅθεν 
, ᾿ - 

συλλεξάμενος" ὧν οὗ μὲν τὰ Νεστορίου ἀληθῶς ἐπρέ- 
“ 4 Ν « ΄ Ἂ , Ν 5 σβευσαν, οἱ δὲ ὑπονοηθέντες ἀνεθεμάτισαν καὶ ἐν τῇ 

5. Ὰ οἱ εἰ ἴῃ παρ. Α 6 ᾿Αλκίσονα ἃ 9---12 ᾿Αλεξάνδρειά τε... 
ἐκείνου ΟἿ. ΖΚ τ6 τῷ] τὸ 110Υἱ ν, οουγ. Οἢγ. τ18 Μουγγὸν Τ}ὃ᾿ 21 τῶν 

ἀριθμῶν Α 42 ἐκλ[ε]ιπεῖν, ε ἀχρυηοίο, ἃ 25 κινεῖ 1.8 “8 Διόσκορον) 

Διόδωρον Ἰεσεπάτππ ; οἵ, ΤΠΕΟΡἤ ΔΗ, 153, ΤΠΘοά. Τ,6οΐ. 11 23, ΜΊοΐοΥ ΤοΠηθη- 
ΠΘη 515 ἃ. 409 20 Θεοδώριτον ΑΒ ν 20 ᾿Εθέριον Α, ᾿Ελευθέριον 
Νίς. ν; Εὐχέριον 5οΥἹ θα ηάϊπι ραίαί Νὰ]. εχ Νιοΐουα ΤΟ ΘΠ Θη51 ἃ. 409 
Ἐπελογέμηι (5εἃ “εἰ λεγέμηε οοα. 17 ἀρὰ Μοχητηβθη.) 21 τὰ Οὔ 
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12ὃ ἘΕΝΑΘΚΙΙ 

- 

κοινωνίᾳ τῆς ἐκκλησίας κεκοίμηνται. “Τούτους πάντας 
7, ἡ 

τὰ Νεστορίου, φησί, νοήσαντας εἰ μὴ ἀναθεματίσειας, τὰ 
»“ ᾿' 3 Ἅ »"» ξ 

Νεστορίου φρονεῖς, κἂν μυριάκις αὐτὸν μετὰ τοῦ φρονή- 
᾽ 7 ; ΟΝ Ἂ Ν Ν ἕ εἾ 

ματος ἀναθεματίζῃς. ᾿Ανεκίνει δὲ διὰ γραμμάτων καὶ 
“- .] “" ῇ, , τοὺς ἀπὸ Διοσκόρου τοῦ Εὐτυχοῦς συνηγόρους, πείθων 

, Ν 3 “ ἊΝ “ οὗ 2 συνάρασθαι μὲν αὐτῷ κατὰ Φλαβιανοῦ, μὴ μέντοι ἀναθε- 
“-“ ΄-“- ’ ᾿] Ἁ “ Ψ 

ματισμὸν ἀπαιτεῖν τῆς συνόδου, ἀλλὰ τῶν προειρημένων 

μόνων προσώπων. 

Τοῦ δὲ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ τούτοις ἐπὶ πολὺ 
΄ ΓΟ “ἢ 

ἀντιτείναντος ἑτέρων τε μετὰ Ξεναΐα συμπλεκομένων 
» 7] Χ [.] 

κατ᾽ αὐτοῦ, ᾿Ελευσίνου μὲν ἐπισκόπου τινὸς τῆς δευτέρας 
Υ, “Ὁ 

Καπ᾽παδοκίας, Νικίου δὲ Λαοδικείας τῆς Συρίας, καὶ 
, 

ἄλλων ἄλλοθεν---ὧν τὰς αἰτίας τῆς πρὸς Φλαβιανὸν 
᾽ὔ ς 7 » -} ᾽ Ε [4] , 7, 

μικροψυχίας ἐτέρων αλλ οὐχ ἡμῶν διηγήσασθαι---, τέλος 
ἈΝ ͵7 ᾽ Ν 3 ᾽ - “ 

νομίσας διὰ τούτους εἰρηνεύειν αὐτοὺς εἶξεν αὐτῶν τῇ 
7ὔ Ἀ 2 “ ἂν ῇ ᾽ ,ὔ 

φιλονεικίᾳ. Καὶ ἐγγράφως τὰ πρόσωπα ἀναθεματίσας 
“ “- ἘΚ ἢ Χ 3 ἴω 

ἀπέστειλε τῷ βασιλεῖ: καὶ αὐτὸν γὰρ κατ᾽ αὐτοῦ κεκι- 
7 ε Ν 7 ν᾿ Ν , 

νήκασιν ὡς τὰ Νεστορίου πρεσβεύοντος. Μηδὲ τούτῳ 
“' ς »-, "Ἕ “Ὁ ΄ 3 “Ὁ 

οὖν ἀρκεσθεὶς ὁ Ἐξεναΐας τῆς συνόδου αὐτῆς πάλιν 
9 ΝῚ Ν “ , Ἄ ᾽ νὰ “-“ 7 

ἀναθεματισμὸν καὶ τῶν δύο φύσεις ἐπὶ τοῦ Κυρίου 
Ὁ Ἁ Ἂν “ 

εἰρηκότων, τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος, ἀπήτει τὸν 
ἐφ ἰ ““ 

Φλαβιανόν: μὴ ὑπακούσαντος δέ, ὥσπερ Νεστοριανοῦ 
Ἷ , ω ἂν 2 Χ " 7 

πάλιν κατηγόρει. ἸΙολλῶν δὲ ἐπὶ τούτῳ κεκινημένων, 
“ , 7ὔ 

καὶ τοῦ πατριάρχου ἔκθεσιν περὶ πίστεως πεποιημένου, 
2 φΦ Ν θ Ἄ ᾿ Τ Ἁ Χ 3 “- ᾿ 

ἐν ἣ πρὸς καθαίρεσιν μὲν Νεστορίου καὶ Εὐτυχοῦς τὴν 
ἥ Ψ ς 7 

σύνοδον δέχεσθαι ὡμολόγει, μὴ μέντοι εἰς ὅρον καὶ 
ν 7 ς 

διδασκαλίαν πίστεως, πάλιν ὡς τὰ Νεστορίου ὑπούλως 
“ 5 

φρονοῦντος ἐπελαμβάνοντο, εἰ μὴ καὶ τὸν ἀναθεματισμὸν 
39... ὦ Υ “Ὁ , - “- 

αὐτῆς προσθείη τῆς συνόδου καὶ τῶν δύο φύσεις ἐπὶ τοῦ 
Ψ ᾿ “ Ὁ 

Κυρίου εἰρηκότων τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος. Προσυπ- 
΄ ἢ “ ν᾽; ᾽ ῇ Ἂν Ν 3 , 

ἄγονται δὲ πολλαῖς λόγων ἀπάταις καὶ τοὺς ᾿Ισαύρους" 

4 ἀναθεματίζεις Ῥ 5. τοῦ] καὶ ζν, τοὺς ὃ 8 μόνων οἴῃ. ΡΒν 

1ο Ξεναίου ν [1 τῆς οἴη. Α [2 Νικίου] ..ἰκία ἀἄσαθιι5 [{{{οτῖβ 

1ποουίῖϊ5. Α τῆς οἵ. Α 12 ΤῊΣ] τὰς Β 15. εἰρηνεύσειν ααΐ 

Ροίίυ5 μὴ εἰρηνεύειν (14 ε5ῖ : ἡἠογεηιε ογαΐία ἔῤδος 71071 φιεΐοδοογε αγόϊέγαξζ:5) 

4]. ; Ρευρεγδπὶ αὐτῶν] αὐτοῦ Β 18 ὡς] καὶ Β τούτων Β 
22 δέοτῃ. Ρ 23 τούτων Β 24 περὶ] τε α 27 ὑποῦλος Α 

ὑπόλως Β 30 τῆς ὈΪ5 ΟἿ. ΖΥ προσυπάττονται Β 21 ᾿Ισαυρίους Τιν 

ϑ 

ΙΟ 
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ἘΓΒΈΝ ΨΠ2Ὶ 129 

καὶ ποιήσαντες γραμματεῖον περὶ πίστεως, ἐν ᾧ τὴν 

σύνοδον μετὰ τῶν δύο φύσεις εἰρηκότων ἢ ἰδιότητας ἀνα- 
“ 3 7, 

θεματίσαντες, Φλαβιανοῦ μὲν ἀφίστανται καὶ Μακεδονίου, 
ἴλλ, δὲ , ὃ ς “ “ 7 ἄλλοις δὲ σπένδονται ὑπογράψασι τῷ γραμματείῳ. 

᾽ , ᾿ ΝΕ τ ΄, ον ᾿ 5 Ἐν τούτοις καὶ τὸν Ἱεροσολύμων ἀπήτουν ἔγγραφον 
Ἀ Ι ΠΥ ᾽ 7 3 7 - “- Ν 

περὶ πίστεως: ὃς ἐκθέμενος ἀπέστειλε τῷ βασιλεῖ δι 
ἈΝ κ Δ. τὰ , “ Ἔν ΚΩΝ Χ ΄Ζ αὐτῶν τῶν ἀπὸ Διοσκόρου. ἽΟπερ αὐτοὶ μὲν προφέρουσιν 

“ 

ἀναθεματισμὸν περιέχον τῶν δύο φύσεις εἰρηκότων: αὐτὸς 
δὲ ὁ ἹἹεροσολύμων νενοθεῦσθαι παρ᾽ αὐτῶν διαβεβαιού- 

Μ΄ 7 Ἕ , ᾽ “Ψ Ἀ το μενος, ἄλλο προφέρει δίχα τοιούτου ἀναθεματισμοῦ. Καὶ 
Ε “ Χ Ν Χ , ΄ εν 

οὐ θαῦμα: καὶ γὰρ καὶ λόγους πατέρων πολλοὺς νενο- 
, 

θεύκασι, πολλοὺς δὲ ᾿Απολιναρίου λόγους ᾿Αθανασίῳ καὶ 

Γρηγορίῳ τῷ Θαυματουργῷ καὶ ᾿Ιουλίῳ διὰ τῶν ἐπι- 
-“ , 7 Φ , ἈΝ Χ Ν 

γραφῶν ἀνατεθείκασιν' οἷς μάλιστα τοὺς πολλοὺς πρὸς 
Ν 50...) ᾽ 7ὔ 7 ᾽ ͵ Ν ᾿ τι τὰς ἰδίας ἀσεβείας σφετερίζονται.Ἡ ᾿Απήτουν δὲ καὶ 

Μακεδόνιον ἔγγραφον περὶ πίστεως: ὃ καὶ ἐξέθετο τὴν 
τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ καὶ τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα 

΄ 50.ν.0.2ᾷΖ 7 Ἷ ᾽ 7 Ἀ 

μόνων εἰδέναι πίστιν διαβεβαιούμενος, ἀναθεματίζων δὲ 
8064 Νεστόριον καὶ ] Εὐτυχῆ καὶ τοὺς δύο υἱοὺς ἢ Χριστοὺς 

209 δογματίζοντας ἢ τὰς φύσεις διαιροῦντας, μήτε δὲ τῆς ἐν 

᾿Εφέσῳ Νεστόριον καθελούσης μνησθεὶς μήτε τῆς ἐν Καλ- 
΄ "ὦ ᾿ 3 “ 9 3 κ 2 ῇ 

χηδόνι καθελούσης τὸν Εὐτυχῆ. Ἔφ᾽ ᾧ ἀγανακτήσαντα 

τὰ περὶ Κωνσταντινούπολιν μοναστήρια ἀφίστανται τοῦ 
ἐπισκόπου Μακεδονίου. ᾿Ἐὶν τούτοις ὅ τε Ξξεεναΐας καὶ Διό- 

Ἁ “ “ ᾿ ,ς 3 ͵ 

25 σκορος πολλοὺς προσλαβόμενοι τῶν ἐπισκόπων ἀφόρητοι 
“ “ 4 ᾽ 

ἦσαν, κινοῦντες κατὰ τῶν μὴ ἀνεχομένων ἀναθεματίζειν. 
“ ς 

ὯΩν τοὺς εἰς τέλος μὴ ὑπείκοντας ἐξορίᾳ ὑποβάλλεσθαι 
- - , “ 3 Ν 

πολλαῖς μηχαναῖς παρεσκεύαζον. Οὕτως οὖν καὶ Μακε- 

δόνιον ἐξορίζουσι καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἸΠαλτοῦ ἐπίσκοπον καὶ 

3. Φλαβιανόν. '"αῦτα μὲν οὖν τὰ γράμματα λέγει. 

2 τῶν οἴῃ. Ρ δύων 5 τὸν] τῶν Β καὶ ὅπερ μὲν 
αὐτοὶ αὶ]. 11 πολλοὺς] πολλάκις ΖΥ 14 ἀντεθείκασιν Ῥ τό ὃ] 

ὃς ΖΚ 18 μόνον ΖΥ διαβεβαιούμενον Α 20 ἐν οὔ. Β 23 τὴν 

Ροϑβί περὶ αἀά. Βν 24 ὅ τε οἵη. Α ΔιόσκοροΞ] Σωτήριχος ἴοτί. 

ΞΟΠ πάππη), οἵ. ΤΠΘοΟΡΠδη. 153 εἰ γι}. ϑογίῃ. ϑδϑαδας ὑτία οᾶΡ. 50 εἰ 56 
25 προσλαμβανόμενοι ΖΚ 27 ὑποβάλεσθαι 1, 20 τὸν] τοῦ Παλτοῦ]) 

Πασοντοῦ Α “ζολαγιγιες ) αἰέεγιστοεγε οῤῥέαϊἠ 2ογιέϊγεχ Μαγο6]1. (οπλ. ἃ. 512 

Ῥ)ολαγγιος ἢ αϊζογιοῖς ΝΊοῖοΟΥ ΤΟΙ ΠΠ ΘΠ 515 ἃ. 505 

Ε. 9 
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130 ΕΝΑΘΒΙΙ 
α Ν 3 

82. Τὰ δέ γε σμύχοντα ἐν παραβύστῳ τὸν ᾿Ανα- 
3 5 “4,9 ΄ 

στάσιον ἕτερα ἦν. ᾿Ἡνίκα γὰρ ἡ ᾿Αριάδνη τῷ ᾿Αναστασίῳ 
- - 3 ἐπ ς 

τὸ ἁλουργὲς ἐβούλετο περιβαλεῖν σχῆμα, οὐκ ἄλλως ὁ 
ὕ ’ 

Εὐφήμιος τὴν ἀρχιερατικὴν διέπων καθέδραν συνετίθετο, 
-“ ς "4 

μέχρις ὅτου τὴν δι᾿ ἐγγράφων καὶ ὅρκων δεινῶν ὁμολογίαν 
ΈΒΕ κ΄ ὧν ,ὔ 2 ἘΠ ΄, θ οὐ Χ αὐτόγραπτον ὁ ᾿Αναστάσιος ἐς Εὐφήμιον ἔθετο ἢ μὴν 

Χ 2 

ἀκέραιον φυλάξαι τὴν πίστιν καὶ μηδὲν καινουργὲς ἐσα- 
“ ΄»-ὦ “ ἴω “ Ψ, 

γαγεῖν τῇ ἁγίᾳ τοῦ θεοῦ ἐκκλησίᾳ, εἰ τῶν σκήπτρων 
3 7 “ὁ ΝΝ ΄ 7, ᾽ν κ΄ “ 
ἐπιλάβοιτο' ἣν καὶ παρέθετο Μακεδονίῳ τὴν τῶν σεπτῶν 

Ν 

κειμηλίων παραφυλακὴν ἐμπεπιστευμένῳ. ᾿Εδεδράκει δὲ 
΄- “᾿Ξ Δ φ 

ταῦτα διότι γε ὁ ᾿Αναστάσιος δόξαν μανιχαϊκῆς νομίσεως 
“ “ ῇ 

παρὰ τοῖς πολλοῖς εἶχεν. ᾿Επειδὴ τοίνυν ὁ Μακεδόνιος 
5 Ν ς Ν 3 , “ 0 Ἂν; 3 ν « ἐς τὸν ἱερατικὸν ἀνέβη θρόνον, ἤθελε τὴν οἰκείαν ὁμο- 

ΙΟ 

λογίαν ἀναλαβεῖν ὁ ᾿Αναϊστάσιος, καθυβρίζεσθανι τὴν 865 
, » 3 Ἂ ς Ν » ΄ 2 ᾿ς 

βασιλείαν λέγων εἰ τὸ ῥηθὲν αὐτόγραπτον ἐναπομένοι. 
“ , “ 

Καὶ πρὸς τοῦτο μάλα γενναίως ἐνισταμένου τοῦ Μακε- 
ἈΝ , Ἂ , 7 

δονίου, καὶ μὴ προδώσειν τὴν πίστιν ἐνισχυριζομένου, 
δ 5 ᾿ 5. ς ΄ - Ν 

πᾶσαν ἐπιβουλὴν ἐτύρευσεν ὁ βασιλεύς οἱ, ἐξῶσαι τῆς 
, 3 4 “ - 

καθέδρας ἐθέλων. ᾿Αμέλει τουγαροῦν καὶ παῖδες συκο- 
7 ͵ Χ [ω͵ 3 “ Ν ,ὔ 

φάνται παρήγοντο, καὶ σφῶν αὐτῶν καὶ Μακεδονίου 20 

αἰσχρουργίαν κατεψεύδοντο. Ὡς δὲ τῶν ἀνδρείων ἐψι- 
λωμένος ὁ Μακεδόνιος ὠφθη, πρὸς ἕτερα ἐχώρουν τεχνά- 
σματα, μέχρις ὅτε συμβουλεύμασι Ἱζέλερος ἡγεμόνος τῶν 
» [οὶ » “ Υ ς “ ’, “ 2 , 

ἐν τῇ αὐλῇ τάξεων ὁ Μακεδόνιος λαθραίως τῶν οἰκείων 
ἐξέστη θρόνων. 

Τῇ δὲ ἐκβολῇ Φλαβιανοῦ ἕτερα προστιθέασι. ΚΚατει- 

λήφαμεν γὰρ ἐνίους ἐσχατογέροντας τὰ ὅσα συμβέβηκεν 
» ἃ “ [ς] Ιή ὥ «Δ ΄ ᾧ 

ἐπὶ Φλαβιανοῦ τῇ μνήμῃ διασώξοντας" οἱ λέγουσιν ὡς 
4 Ν ἈΞΞΙ ον » ὃ , 3 δὲ Ὁ ᾿ΞΙ εὖ “ ,ὔ] “ “ 

ὑπὸ Ἐξεναΐᾳ ἀνδρί---ἣν δὲ ὁ Ἐεναΐας τῆς γείτονος “Ἱερᾶς 
πόλεως πρόεδρος, ἑλλάδι φωνῇ Φιλόξενος προσαγορευό- 
μενος----τεισθέντες οἵ τε τῆς καλουμένης Κυνηγικῆς μονα- 

1 λα ἴῃ τηᾶῖρ. ἃ γε ΟἿ. Υ σμύχοντα] συμμάχοντα Β ν 

5 μέχριος Β Ῥοβί μέχρις ὅτου ἱποῖρι {. 86: ΑἹ 6 μὴν] μὲν Β ν 

15 ἐναπομείνοι Ἰ1ΌΥῚ ν, ἐναπομένοι 5οΥγρβίτηι5, ἐναπομείνῃ ὃ τ6 πρὸς] 
διὰ, ἐπὶ βι ρεβου., ΔΑ 18 ἐτύρασεν Ῥ ἐθύρευσεν ν ὁ οἵην ν 20 καὶ] 
οἱ (ἢγ. 21 καταψεύδοντο Ῥ ἐψιλομένος ΑἹ 23 Κέλαρα 
ΤἸΠεορμδη., Κέλερ εν. Ατοῇ. 27 τὰ ὅσα] τοὺς ὅσα ν; οἵ. 179, 20 

28 Φλαβιανῶ Β 20 δι ἀνδρὶ ἀ6]απάπιτη φαΐ βου θεηάπμ ἱΞεναΐα 
ἀνδρὸς Πέρσου Ν᾽ Α]., ποη γεοίς 
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ΓΠΙΒΕᾺ Π|Ι 32--33 35] 

Ἀ ΤΩ »“» ͵ “Ὁ ͵7] » 7 

χοὶ καὶ ὅσοι τοῦ πρώτου τῶν Σύρων ἔθνους καθεστήκεσαν, 
ἀθρόοι μετὰ ταραχῆς καὶ τῆς ἐς ἄγαν ἀταξίας ἐσπεπη- 

ω , , 

δήκασι τῇ πόλει, βιαζόμενοι Φλαβιανὸν ἀναθεματίσαι τὴν 

ἐν Καλχηδόνι σύνοδον καὶ τὸν τόμον Λέοντος. ΤΠρὸς ὃ 
δυσανασχετοῦντος Φλαβιανοῦ, καὶ τῶν μοναχῶν μετὰ 

“- - ς “ 

πολλῆς τῆς ῥύμης ἐνισταμένων, ἀναστὰς ὁ λεὼς τῆς 
ῇ ἮΝ - “ πόλεως φόνον πολὺν τῶν μοναχῶν κατειργάζετο' ὡς καὶ 

Ἁ Χ » 7 » -“ 7] Ἂν 3 ’ 

πολλοὺς καὶ ἀναριθμήτους αὐτῶν τάφον τὸν ᾿Ορόντην 

κληρώσασθαι, τῶν σωμάτων τοῖς κύμασι κηδευθέντων. 

Συνέπεσε δὲ καὶ ἕτερον τούτῳ οὐκ ἐλαττούμενον. Τὸ γὰρ 
“ ,, , “ Ν , ΄ 

τῆς Κοίλης Συρίας, νῦν δὲ δευτέρας προσαγορευομένης 
΄ ων “ 

μοναδικόν, προσπάσχον τῷ Φλαβιανῷ, ἐπειδὴ τὸν μονήρη 
Ὁ “ " ΓΔ » Ἁ » “ Ν μετῆλθε βίον ἔν τινι φροντιστηρίῳ ἐπὶ ἀγροῦ---Τιλμογνὼν 

“ ῇ “ 

ὄνομα τοὐτῳ---διακειμένῳ, ἔπεισι τῇ ᾿Αντιόχου ἀμύνειν 
ἰρι “Ὁ , “ ΄ 

τῷ Φλαβιανῷ βουλόμενον, ὡς κἀνταῦθα οὐ μικρὰ τινα 

συμβῆναι. Εἴτε οὖν ἐκ τῶν προτέρων, εἴτε καὶ ἐκ τῶν 

δευτέρων, ἢ καὶ ἐξ ἀμφοῖν, ὁ Φλαβιανὸς ἐκβάλλεται, 

κατακριθεὶς Ἰ]έτρας οἰκεῖν πρὸς ταῖς ἐσχατιαῖς τῶν 
Παλαιστινῶν κειμένας. 

38. ᾿Εκβεβλημένου τοίνυν Φλαβιανοῦ, Σευῆρος ἐπὶ 
ὧς δ , 

τὸν ἱερατικὸν τῆς ᾿Αντιόχου θρόνον ἄνεισι, χρηματιζούσης 
τῆς πόλεως ἔτος πρῶτον καὶ ἑξηκοστὸν καὶ πεντακοσι- 

’ “-“ “Ὁ “3 “ 

οστόν, ἀνὰ τὸν Δῖον μῆνα, τῆς ἕκτης ἐπινεμήσεως τοῦ 
Χ 

τηνικάδε κύκλου, κατὰ τήνδε τὴν γραφὴν χρηματιζούσης 

πρῶτον τεσσαρακοστὸν καὶ ἑξακοσιοστὸν ἔτος. Ὃςς 
’ ᾿Ὶ [.] Ἷ “Ὁδ 7] “ 

πατρίδα τὴν Σωζοπολιτῶν κληρωσάμενος, ἣ μία τοῦ 

Πισιδῶν ἐστιν ἔθνους, δικανικοῖς πρώην ἐσχολάκει λόγοις 
[4] ω ͵ Ξ 

ἀνὰ τὴν Βηρυτίων' ἐκ δὲ τῆς τῶν νόμων ἀσκήσεως εὐθὺ 
ἴω Ἂ ξ Ν 

τοῦ ἁγίου μεταλαβὼν βαπτίσματος ἀνὰ τὸ ἱερὸν τέμενος 
Λεοντίου τοῦ θεσπεσίου μάρτυρος, τοῦ ἐπὶ τῆς Τριπο- 

-“ , “ , » Ν Ν ’ὔ , 

λιτῶν Φοινίκης παράλου τιμωμένου, ἐπὶ τὸν μονήρη βίον 
- β » ἈἉ εἶ , “ 

μετῆλθεν ἔν τινι φροντιστηρίῳ, ἀνὰ τὸν μέσον χῶρον 
κειμένῳ Γάζης τοῦ πολίσματος καὶ τοῦ λεγομένου Μαι- μενῴ ῆ μ γομ 

1: καθεστήκασιν Β 4 πρὸς] περὶ Αἱ 8 ᾽Ορρόντην Ῥ εἴ 56 ΡΘΓ 
Ιο τούτων Β 12 προσπάσχων Β 13 Τιλμογνὸν Β ; εἰς Πλατάνους 

ΤΉΘΟΡΗ., “)αυζαγιέ5...17η1. 2οσϑεσείογεηι ἢίαίαγεὶ τοεαῤιίο...γ εεατέ ΜΊοϊΟΥ 
ΤΟΠΠΘΠΠΘηβ5 ἃ. 04 [18 πρὸς] ἐπὶ Α'ὀ 2420 Σεβῆρος ΡΒΑ εἰ 5ΞΔερί5β1η16, 
Ι, ταυῦϊι5 21 ᾿Αντιοχείας Β͵ν 24 τηνικαῦτα Αἱ 26 τοῦ] τῶν Β 

“ὦ πτπ- 

Εδν. Αὐοῆ. 
Ν 5:26. 
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152 ΕΝΑΘΒΚΙΙ 

»“ “,  Ν ς Ὁ 

ουμᾷ τοῦ πολιχνίου. "Ἔνθα καὶ Ἰ]έτρος ὁ Ἴβηρ οὁ τῆς 
[οὶ » 7 

αὐτῆς Τάζξης προεδρεύσας καὶ σὺν Τιμοθέῳ τῷ Αἰλούρῳ 
Ὁ - Ἁ ’ 

πεφευγὼς διὰ τῶν αὐτῶν ἦλθε σκαμμάτων, πολὺν λογον 
«ς “Ὁ , Ν ΄ ᾿ ς “Ὁ 

εαυτῳ καταλελοίπως. Καὶ Νηφαλίῳ μὲν ο Σευῆρος 
"“ “Ὁ ΄“ Ὸ“Ὁ ᾿ς 

διαλογικῶς συμπλέκεται, τῆς αὐτῆς αὐτῷ πρότερον καθ- 
΄“, ΄ , [.] » 

εστῶτι μοίρας περὶ τὴν μίαν φύσιν, ὕστερον δὲ τῆς ἐν 
, 

Καλχηδόνι συνόδου καὶ τῶν δύο πρεσβευόντων φύσεις 
3 ἃ “ ,ὔ ς ἰοὺ 3 [φ] “ 7 3 ζ 

ἐπὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ γενομένῳ. ᾿Εξελαύ- 

νεται δὲ πρὸς αὐτοῦ Νηφαλίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τοῦ 
3 “- 

οἰκείου φροντιστηρίου, μεθ᾽ ἑτέρων πολλῶν τὰ παρα- 
- , 

πλήσια δοξαζόντων αὐτῷ: ᾽Ἄνθεν ἐπὶ τὴν βασιλέως 
4 ς , ᾽ “ Ν - Ω }] “ Σ 

ἄνεισι πόλιν, ὑπέρ τε αὐτοῦ καὶ τῶν ἅμα αὐτῷ ἐξελη- 
7 4 Ν Ε] ὔἢ “ -“ 

λαμένων πρεσβεύσων" καὶ ᾿Αναστασίῳ τῷ βασιλεῖ 867 

γνώριμος καθίσταται, ὡς τὰ περὶ τούτων τῷ συγγράψαντι 
Ν , 7 3 7, ᾿ “ : τὸν Σευήρου βίον ἀνείληπται. Συνοδικὰς τοίνυν ἐπι- 

ς “ [᾿ Ν᾽ 

στολὰς γράφων ὁ Σευῆρος ῥητῶς τὴν ἐν Καλχηδόνι 
“ ᾿ “ Χ - Ν Ν 3 ’ ᾿ 

σύνοδον ἀνατεθεμάτικε' περὶ οὗ τὰ πρὸς ᾿Αλκίσωνά φησι 
᾿ ΄ 

γράμματα ταυτὶ τὰ ῥήματα" 

«Ἰὼ μὲν συνοδικὰ Τιμοθέου τοῦ νῦν Κωνσταντινου- 

πόλεως ἐδέχθη ἐνταῦθα ἐν ἸΠαλαιστίνῃ, ἡ δὲ καθαίρεσις 
Μακεδονίου καὶ Φλαβιανοῦ οὐκ ἐδέχθη: ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ 

ῇ Ν “- 

συνοδικὰ Σευήρουι ᾿Αλλὰ καὶ οἱ κομίσαντες ἐνταῦθα 
3 7 Ἀ ς ΄ 3 ͵ » “ ω 

ἀτιμασθέντες καὶ ὑβρισθέντες ἀξίως ἔφυγον τῆς πόλεως, 
9 Ἁ .-ἷὦ “Ὁ Ὁ) 

ἐπ᾽ αὐτοὺς τοῦ δήμου τε καὶ τῶν μοναχῶν κινηθέντων. 
Ψ' 3 [᾿ 

Καὶ ἡ μὲν Ἰ]αλαιστίνη ἐν τούτοις ἦν. Τῶν δὲ ὑπ᾽ 
᾽ , ξ Χ 7 ς “ 2 Ὁ Αντιόχειαν οἱ μὲν συναρπασθέντες ὑπήχθησαν, ἐξ ὧν 
Β ᾿ Ν ς Ἀν ἀρ 1 7. ε ᾿ Ἶ Ν 
ἐστι καὶ Μαρῖνος ὁ Βηρυτοῦ ἐπίσκοπος: οἱ δὲ βίᾳ καὶ 
2 ῇ , -“ “" 

ἀνάγκῃ συνέθεντο τοῖς συνοδικοῖς Σευήρου, ἀναθεματισμὸν 
7 “' Ὁ μ ἴω - ω 
ἔχουσιν ἅμα τῆς συνόδου καὶ τῶν λοιπῶν τῶν εἰρηκότων 

, ΄Α δ 3 , “ Ὁ 

δύο φύσεις ἢ ἰδιότητας ἐπὶ τοῦ Κυρίου, τῆς σαρκὸς καὶ 
- θ , Ν ς δὲ Ν ΔΟΎΕΞ Ἄπο κν ΄ τῆς θεότητος" οἱ δὲ μετὰ τὸ ἐξ ἀνάγκης συνθέσθαι μετα- 

͵ 2 , φΦ 2 [ ς Χ ᾽ , 

βαλλόμενοι ἀνεκαλέσαντο, ὧν εἰσιν οἱ ὑπὸ ᾿Απάμειαν 
9 ’ Ὡ 

ἐπίσκοποι" ἄλλοι δὲ καθόλου οὐκ ἠνέσχοντο συνθέσθαι, 
- 2 3 Ἂ ς -“ 

ὧν εἰσιν ᾿Ιουλιανὸς ὁ Βοστρῶν καὶ ᾿᾿'πιφάνιος ὁ Τύρου 

1 Δἰζεστιπὶ ὁ Ομ]. Υ  Καλχηδόνος ΑἹ 9 δὲ οἵη. ΒΑ 
26 ᾿Αντιοχείᾳ Β συναρπαχθέντες Β συναπαχθέντες ν 22 οἱ οἴη. Β 

33 ἠνέχοντο Β 34 ᾿Ιουλιανὸς] ᾿Ιοβιανὸς (τ., ᾿Ιωβιανὸς 564]., ποη τεοΐα, 
οἵ. 7ιεὔζαγις Βοσέγογιες ΝΊοϊου ΟΠ ΘΠ ΠΘΠ515 ἃ. 505 Βόστρων ΤΠΕοΟΡΠΔη. 

8 
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ΠΙΒΕΒ ΠΙ 33-34 [33 

᾿ "»“". ἮΝ, 8 

καὶ ἄλλοι τινές, ὥς φασι, τῶν ἐπισκόπων. Οἱ δὲ Ἴσαυροι 

νῦν ἀνανήψαντες ἑαυτῶν μὲν καταγινώσκουσιν ἐπὶ τῇ 
-“ Ν Ἁ [ω] 

προτέρᾳ ἐξαπάτῃ, Σευῆρον δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἀνα- 
θεματίζουσιν. “Ἕτεροι δὲ τῶν ὑπὸ Σευῆρον ἐπισκόπων 

Ἀ . Ν 5 . 3 7 ΨΜ, Ὁ » 

5 καὶ κληρικῶν τὰς ἐκκλησίας ἀφέντες ἔφυγον. ὯΩων ἐστι 
Ἀ ς ᾿ - ᾽ Χ Ἀ , ς »“ ᾽ 

καὶ ὁ Βοστρῶν ᾿Ιουλιανὸς καὶ Ἰ]έτρος ὁ Δαμασκοῦ ἐν- 
χω 9 - “ 

ταῦθα διάγοντες" αλλὰ καὶ Μάμας, εἷς δὲ οὗτος τῶν 
, , 94.» 53 - - δώ. ὦ Υ 

δοξάντων δύο ἐξάρχων εἶναι τῶν Διοσκοριανῶν ὑφ᾽ ὧν καὶ 
ω ο “ ’, ᾽ 

Σευῆρος κατήχθη, καταγνοὺς αὐτῶν τῆς αὐθαδείας. 
ιο ΚΚΑαὶ μεθ᾽ ἕτερα" “Τὰ δὲ ἐνταῦθα μοναστήρια καὶ αὐτὰ 

»-" “ ἈἉ "1 

τὰ Ἱεροσόλυμα ὁμονοοῦσι σὺν θεῷ περὶ τὴν ὀρθὴν πίστιν, 
- ᾿ , Ἀ 

3608 καὶ ἄλλαι | δὲ πλεῖσται πόλεις μετὰ τῶν ἐπισκόπων" περὶ 
Ω - Ἂ “ 

ὧν ἁπάντων καὶ ἡμῶν προσεύχου μὴ εἰσελθεῖν εἰς πει- 
Ὁ ’ 

ρασμόν, δέσποτα ἁγιώτατε καὶ τιμιώτατε ἡμῶν πάτερ." 
“ , Ἁ 

ιΞ- 84. Ἐπειδὴ τοίνυν ταῦτα τὰ γράμματα λέγει τοὺς Νίεερῃ. χνὶ 
ἃ. ἃς ν᾿ , δ. τὰς - α τοι νΝ , , 31 
ὑπὸ ᾿Απάμειαν ἱερέας ἀποπηδῆσαι ἀπὸ Σευήρου, φέρε τι 

-. Ὁ ᾽ «ς “Ὁ , ἥ » ἈΝ ς [4 

προσθῶμεν ὅπερ ἐς ἡμᾶς πατρόθεν διέβη, εἰ καὶ ἱστορίᾳ 
ω “ ς , 

μέχρι νῦν οὐκ ἀνείληπται. Κοσμᾶς τὴν ἡμετέραν ἐπι- 

σκοπῶν ᾿᾿πιφάνειαν ἣ τὸν ᾿Ορόντην σύνοικον ἔχει, καὶ 
᾽ ;. Ν Ν 

:9 Σευηριανὸς ᾿Αρέθουσαν τὴν ἀστυγείτονα, πρὸς τὰ συνοδικὰ 
΄ - ’ ’ 

Σευήρου ταραχθέντες καὶ τῆς ἐκείνου κοινωνίας ἑαυτοὺς 
» ’ ζ ἤ οι »“.ἍἅΜ Γ ΕῚ 

ἀπορρήξαντες, βιβλίον καθαιρέσεως αὐτῷ διαπέμπονται ἐσ- 
, Ἁ 3 , , ε Ὁ“ ᾿] , ᾿ 

ἐτι τὴν ᾿Αντιόχου πόλιν ἐπισκοποῦντι. ᾿᾿Κιἰγχειρίζουσι δὲ 
Ἁ , 2 “ [οὶ “ ῇ ἕ “ 

τὸ βιβλίον Αὐρηλιανῷ, τῷ τῶν διακόνων πρώτῳ τῆς 
» , ἃ [ο] Ν “Ὁ 

25. Ἐπτιφανέων" ὃς ἐπειδὴ τὸν Σευνῆρον ἐδεδοίκει καὶ τὸν τῆς 
7, “- μν ᾽ 

τοσαύτης ἐπισκοπῆς ὄγκον, ὅτε τὴν ᾿Αντιόχου κατειλήφει, 
5 “ , ς [.] Ν Ἂ 7 

ἐσθῆτα γυναικείαν ἑαυτῷ περιθεὶς προσήει τῷ Σευήρῳ, 
ῇ Χ 

ἀκκιζόμενός τε καὶ θρυπτόμενος καὶ διὰ πάντων τὸ εἶναι 
Ν Ν “ “ 

γυνὴ σχηματιζόμενος, καὶ τὸ κατὰ τῆς κεφαλῆς φάρος 
“" ῷ 5 “ ͵ 809 μέχρι τῶν στέρνων καθείς, ὀλοφυρόμενός τε καὶ μύχιον 

΄ “ , ε' 7 “ἢ “ 

ποτνιώμενος, ἱκετηρίας τινὸς προσχήματι προϊόντι τῷ 
͵ ᾿Ὶ , » , Χ 4 Ν Σευήρῳ τὴν καθαίρεσιν ἐπιδίδωσι" καὶ πάντας διαλαθὼν 

Ὁ. ,ὔ » ς " Ν [ο Ἁ Ἕ 

τοῦ ἑπομένου ἔξεισιν ὁμίλου καὶ δρασμῷ τὴν σωτηρίαν 

2 ἑαυτοῦ Β 2 ἀπάτη, ἐξ ΞΡ ΕΥ50Υ., Β 9 κατηχήθη Ν᾿ α]., ῬΕΥΡΘΙατὴ 

17 εἰ οτα. ΑἹ 19 ᾽Ορρόντην Ῥ 20 Σεβηριανὸς Β εἰ 56ΙΏΡΕΥ 225 δια- 
πίμπονται Ῥ 23 πόλιν οἵη. Β 27 γυναιγυναικείαν Β 28 αἰκιζό- 

μενος ΡΑΪν θρυπτούμενος ΡΒΑΙ͂ ν 20 κατὰ 5ΡΕΥβοΥ, Β 21 προσ- 

ἐόντι ΝΙΊο. 
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134 ΕΝΑΘΚΙΠῚ 

Ὁ Ὁ» Ὁ 7 

ὠνεῖται, πρὶν τὸν Σευῆρον τὰ ἐν τῷ βιβλίῳ κείμενα 
»“ " 3 “- 7 γνῶναι. Ὅμως δ᾽ οὖν ὁ Σευῆρος καὶ τὸ βιβλίον δεξά- 

Ν - σι ,ὔ 

μενος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ συνείς, τῷ οἰκείῳ προσεκαρτέρησε 
-“ »“ 

θρόνῳ, μέχρι τῆς ᾿Αναστασίου τελευτῆς. 
Ὥ 3 ἘΝ ΤΑ ὗν πϑυὺ » “ 7 ὃ 7 

ς οὖν ᾿Αναστάσιος τὰ ἐπὶ Σευήρῳ γεγενημένα διέγνω, 
εξ 7] ἐν Ἁ “Ὁ 7 “5 ᾿ 

ἱστορητέον γὰρ τὴν πρᾶξιν φιλανθρώπως τῷ Δναστασίῳ 
ΕῚ “ 3 

διεσκευασμένην, προστάττει ᾿Ασιατικῷ τὴν στρατιωτικὴν 
» Ἁ [ω] 3 Ψ 4 3 7] ΄ᾳο-- Ν 

ἀρχὴν τῆς ἐν Φοινίκῃ Λιβανησίας ἐπιτραπέντι, Κοσμᾶν καὶ 
Ν »-“ 5 ν,» Ρ] ΄ ᾿ ὔ “ ὔ 

Σευηριανὸν τῶν οἰκείων ἐξελάσαι θρόνων, διότι τῷ Σευήρῳ 
“ Ν ἱμ ε . 

τῆς καθαιρέσεως τὸ βιβλίον πεπόμφασιν. Ὃς ἐπειδὴ τὰ 
“ ἘΠ ῈΣ 7 7] ᾿κ ΓΟ - ΟὟ 

τῆς ἑῴας κατείληφεν μέρη πολλοὺς τε τῶν Κοσμᾷ καὶ 
»“ ᾿ς -“- 

Σευηριανοῦ δογμάτων ἀντεχομένους εὗρε μάλα τε γεννικῶς 
ΕῚ “-“ ΡῚ , Ν “ 7] ᾿] ἤ ΄-“Ῥ 

αὐτῶν ἀντιποιουμένας τὰς σφῶν πόλεις, ἀνήγαγε τῷ 
Χ 7ὔ 7] ΄-“ 7 

᾿Αναστασίῳ ἀναιμωτὶ μὴ δύνασθαι τούτους τῶν οἰκείων 

φυγαδεύειν θρόνων. Τοσοῦτον τουγαροῦν περιὴν φιλαν- 
7 π 9 7] ΄« , ’ Δ 9 

θρωπίας τῷ ᾿Αναστασίῳ, ὡς διαρρήδην γράψαι τῷ ᾿Ασι- 
“. 7 “ ᾿Ὶ “ 7 

ατικῷ μηδὲν βούλεσθαι προελθεῖν, μηδ᾽ ἂν εἰ μέγα τε 
Ἂν ᾿Ἂ ὔ 3 » 4 6 εὐ ᾽ Α 3 

καὶ ἀξιόλογον ἢ, εἴπερ αἵματος ῥανὶς ἐκχέοιτο. ἜἘἂὄ͵τν 
3 7 »“" “. 

τούτοις μὲν οὖν τὰ κατὰ τὰς ἐκκλησίας πανταχοῦ γῆς 
,ὔ, 7] “ ᾽ ͵7ἷ 4 ἃ Ἂν ς 

καθειστήκει μέχρι τῆς ᾿Αναστασίου βασιλείας" ὃν καὶ ὡς 
»“ ᾿ -“ 

ἐναντίον τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου τινὲς κρίναντες τῶν 
Γι] -“ 5 Ἂ“ ς 

ἱερῶν περιεῖλον δέλτων. ᾿Ἐν δὲ τοῖς ᾿Ιεροσολύμοις καὶ 
« ᾿ 

ζῶν ἀνεθεματίσθη. 
ΕῚ ᾿] ᾿ Ἀ Ἷ .) «Δ ᾿Ὶ , 

90. Οὐκ ἀπὸ δὲ τρόπου καθ᾽ ἣν ἐτύχομεν προκατα- 
’ ς , Ἀ νὰ Ψ , » ς Α 

βεβληκότες ὑπόσχεσιν, καὶ τὰ ἕτερα λόγου ἄξια ὑπο 
“ἅμ 3 ͵ Ἄ , ,7 “Ὁ ς ἢ 

τοῖς ᾿Αναστασίου χρόνοις γενόμενα συνάψαν τῇ ἱστορίᾳ. 
“ ς ,ὔ Ἁ ,Α 

Λογγῖνος ὁ Ζήνωνος ὅμαιμος τὴν ἐνεγκαμένην ὡς προ- 
Ν ,ὔ 

διήγηται κατειληφώς, τὸν πρὸς τὸν αὐτοκράτορα πόλεμον 
3 Ὁ ᾿ “, 

ἀναφανδὸν ἀναζώννυται. Καὶ πολλῶν ἔνθεν τε κακεῖθεν 
- ͵ Ὶ . ’ ς 

συναθροισθεισῶν δυνάμεων, μεθ᾽ ὧν καὶ Κόνων ἐτύγχανεν 
ὠν---ἐπίσκοπος ἐν ᾿Απαμείᾳ τῆς τῶν Σύρων ἐπαρχίας 

-“ “ 

γεγονὼς τοῖς ᾿Ισαύροις ὡς Ἴἴσαυρος συνεστράτευσε---, τέλος 

5. ὁ ροβί οὖν αἀά. Ρ γ στρατιωτικὴν] ἀσιατικὴν ΑἹ 12 γενικῶς 
ΓΡΒν 17 παρελθεῖν Β ν 22 περιεῖλαν ΤΡ 24 οὐκ ἀπὸ τρόπου 

δὲ ΘΑν]Π15, οὐκ ἀπὸ τούτου δὲ τοῦ τρόπου (ϊ., οὐκ ἀπὸ τόπου δὲ 4]. 

ἀα Ια πίθου 26 τοῖς] τῆς ΡΑῚ γενομένοις Ἰ1ΌΥ] ν, γεγενημένα ΜΊΏΠΘΥ ἱν 

41, ΟΟΙΓ. ΘΑΨ1]15 27 προδεδιήγηται ΒΑΪ ν, προδεδήλωται ςοῃ]θοϊί 

ΜΈΠΙΕΥ ἵν 141 εχ προδεδήγηται ΚΔ]. 28 πρὸς] ἐπὶ ΑἹ 21 τῆς ἐν 
᾿Απαμείᾳ 11ΌΥ] ν, ἰγδηΒΡ ϑα τη 32 ᾧς] καὶ Β 
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“ - Ἂ - 

ἐπιτίθεται τῷ πολέμῳ, τῶν μὲν ᾿Ισαύρων τῶν συστρα- 
τευσάντων τῷ Λογγίνῳ πανωλεθρίᾳ φθαρέ ὃν δὲ ι γγίνᾳ ρίᾳ ρέντων, τῶν δὲ 

“ ΄ » Ἶ , Ἁ Ι] “ -“ 

κεφαλῶν Λογγίνου καὶ Θεοδώρου πρὸς ᾿Ιωάννου τοῦ 
ω Ν ε 

Σκύθου σταλεισῶν ἀνὰ τὴν βασιλέως πόλιν: ἃς καὶ ἐν 
ω ς “- 

κοντοῖς περιαρτήσας ὁ βασιλεὺς ἐν ταῖς καλουμέναις 
- Ὃ -“ 7 , 

Συκαῖς ἀντιπέρας τῆς Κωνσταντίνου κειμέναις ἐπῃώ- 
ἐῶν - , ,»,. δ᾽ - ᾿ 

ρησεν, ἡδὺ θέαμα τοῖς Βυζαντίοις ἀνθ᾽ ὧν κακῶς πρὸς 
“ ᾽ , 

Ζήνωνος καὶ τῶν ᾿Ισαύρων ἐπεπόνθεσαν. Καὶ ὁ ἕτερος 
Ν ω Ἁ Ἁ “ , 7. ς 9 ,, 

δὲ Λογγῖνος τὸ πολὺ τῆς τυραννίδος συνέχων, ὁ ἐπίκλην 
, - - 

Σελινούντιος, καὶ Ἴνδης σὺν αὐτῷ, πρὸς ᾿Ιωάννου τοῦ 

ἐπίκλην Κυρτοῦ στέλλονται τῷ ᾿Αναστασίῳ ζωγρίαι" ὃ 
, , 7 ΄ 7 “ 

μάλιστα τὸν τε βασιλέα τούς τε Βυζαντίους τεθεράπευκε, 
’ ’ὔ ι Ἀ ᾿ ’ “ ’ . , 

θριάμβου δίκην ἀνὰ τὰς λεωφόρους τῆς πόλεως ἀνά τε 
Ά « 7 Ϊ ΕΝ, , τὴν ἱπποδρομίαν Λογγίνου τε καὶ ἤϊνδου περιενεχθέντων, 

λ “Ὁ ῇ ς 

καὶ τῶν ἐκ σιδήρου πεποιημένων ἁλύσεων ἀνὰ τοὺς αὐ- 
“ εἾ Ἁ - ΄ ᾿] “ Χ χένας καὶ τὰς χεῖρας περιβεβλημένων. ᾿Εντεῦθεν καὶ 

τὰ καλούμενα πρώην ᾿Ισαυρικὰ τοῖς βασιλικοῖς ἐσηνέχθη 
»“" , “ “- 

θησαυροῖς" ἦν δὲ ἄρα τοῦτο χρυσίον ἐς ἕκαστον ἔτος τοῖς 
7 

βαρβάροις χορηγούμενον, πεντακισχιλίας ἕλκον λίτρας. 
᾿ς “Ὁ [ο 

86. ᾿Επεκώμασαν οὐκ ἐς τὸ συνοῖσον σφίσι κατὰ τῆς 
ς “" »“ » 7ὔ λ ς -“" ͵ὔ , 

Ῥωμαϊκῆς ἐπικρατείας καὶ οἱ Σκηνῆται βάρβαροι, τά τε 
ο “- ἴω Ε [οὶ 

τῆς μέσης τῶν ποταμῶν τά τε τῆς Φοινίκης ἑκατέρας καὶ 

τὰ Παλαιστινῶν ληϊσάμενοι πράγματα. Οἵπερ κακῶς 
“ “ , , 

παρὰ τῶν ἑκασταχοῦ στρατηγούντων παθόντες, ὕστερον 
ν 

τὴν ἡσυχίαν ἤγαγον πρὸς Ῥωμαίους πασσυδὶ σπεισά- 
μενοι. 

857. ᾿Αλλὰ καὶ Πέρσαι παρασπονδήσαντες ὑπὸ Κα- 
βάδῃ τῷ βασιλεῖ, καὶ τὰ οἰκεῖα καταλελουπότες ἤθη, 

- , “ 

πρῶτα μὲν ᾿Αρμενίαις ἐπεστράτευσαν, καὶ πολίχνιον ἐπί- 
ἤ ιἾ 

κλην Θεοδοσιούπολιν ἑλόντες, ἐς "Αμιδαν πόλιν ὀχυρὰν 
ω . “ ᾽ ἴω Ε 

τῆς μέσης τῶν ποταμῶν ἀφικνοῦνται, καὶ ταύτην ἐκ- 
ε Εν ᾿ πολιορκήσαντες εἷλον. Ἣν αὖθις ὁ Ρωμαίων βασιλεὺς 

3 Εἴ το πρὸς] ἐπὶ Αἰ Θεοδώρου] ᾿Αθηνόδωρος 70. Απίϊοςοῃ., ΤἬΘΟΡΗ., 
Τῆροά. [1,εοΐ., Ματο. (οπ,. ἃ. 407, ΝΊοΐοΟΥ ΤΟΠΠΕΠΠΘη515 ἃ. 405 6 ἀντι- 
πέραν ΒΝ κειμένης ἸΙΌΥΤΙ ν, οοΥγ. ΜΊΠΙΘΥ ἵν 141 9 δὲ οὔ. Ρ 

το Σελινότιος ΑἸ Ι4τεο. Ρ 18 τοῖς οἵη. Υ 19 ν΄ καὶ χιλίας 

χρυσίου λίτρας ἐτησίως ΕῊΚΛ ν 3ο 22 Φοινίκεως ΒΥ 23 ὅπερ Ρ 

24 στρατηγοῦντες 1, 25 πασσυδεὶ ῬΑϊν 20 ἁρμονίαις Β ᾿Αρμενίοις 

ΜΈΠΘΥ ἱν 142 30 ἐς ἴῃ ὡς οοτγ. ΜΏΪΙΟΥ 32 ἣν ἴῃ καὶ σοτγ. ΜΏΙΙοΥ, ἱπερία 

ΝΊΠΕΡΗ. χνὶ 
35 

ὙΠεορἤδη. 
141 

7Τοὴ. Νικία 
Ὁ 80. ΚΡ. 

492 

ΝΊΟΘΘΡΗἢ. χνὶ 
37 

Μαϊᾳδὶ. 398 
ἸΠεορἤδηῃ. 

144 
ῬΙΟΟΟΡ. 

ἱ.33 54. 
Μδτζοεὶὶ. 
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πολλοῖς ἀνενεώσατο πόνοις. ΕΠ τῳ δὲ φίλον λεπτῶς τὰ 
᾿ περὶ τούτων εἰδέναι καὶ τῇ ἀκριβείᾳ πάντων ἐπεξελθεῖν, 

ΟΕ ΗΟ Εὐσταθίῳ εὖ μάλα σοφῶς μετὰ πολλοῦ τοῦ πόνου καὶ 
τ τῆς ἐς ἄγαν κομψείας ἱστόρηταί τε καὶ συγγέγραπται' 

ὃς μέχρι τῆς γραφῆς ταύτης ἱστορήσας τοῖς ἀπελθοῦσι 5 
συναριθμεῖται, δωδέκατον ἔτος τῆς ᾿Αναστασίου κατα- 

λελοιπὼς βασιλείας. 
ἰ ἴω “ “ ΜΆ14]. 309 Μετὰ γοῦν τὸν πόλεμον τοῦτον ὁ ᾿Αναστάσιος Δάρας 

ὙΠεορἤδη. " ; κ᾿ ᾿ 
χρϑοα, τοι, ΧιΘρίον τῆς. μέσης τῶν πτοτἀμῶν πρὸς ταῖς σχν θοὲ 

Π 57 ς ,ὔ , ἰζ δ᾽ ΙΟ τι ζῃμα Ρωμαίων ἐπικρατείας κείμενον καὶ μεθόριον ὥσπερ ἕκα 
’ 7] , ᾿] 3 ΄“ , 3 “Ὁ 

τῦΡ' τέρας πολιτείας καθεστώς, ἐξ ἀγροῦ πόλιν εἶναι ποιεῖ, 
2 ῇ 

καρτερῷ τε τειχίσας περιβόλῳ, οἰκοδομίας τε διαφόρους 
- “Ὁ Ν ΩΨ’, 

ἐκπρεπεῖς περιθεὶς ἐκκλησιῶν τε καὶ μὴν καὶ ἑτέρων 
ΡῚ “ » , “ ᾿ ὃ " Χ εὐαγῶν οἴκων βασιλείων τε στοῶν καὶ δημοσίων βαλα- 

νείων καὶ ἄλλων αἷς αἱ ἐπίσημοι τῶν πόλεων ἐγκαλλω- 15 
, ὔ Ν “ Ν ν 

πίζονται. Λέγεται δὲ πρός τινων Δάρας τὸ χωρίον 
ὔ “Ὁ "» » 7 

προσηγορίαν λαχεῖν, διότι Δαρεῖον αὐτόθι κατηγωνίσατο 
Ν ᾿ 

παντάπασιν ᾿Αλέξανδρος ὁ Μακεδὼν ὁ Φιλίππου. 

Νίςερῃ. χνὶ 398. Μέγιστον δέ τι τῷ αὐτῷ βασιλεῖ κατείργασται 811 
39 

Ζομδτ. 111 δός δ 4 Υ ὶ ) ) λοι ϊ 20 οἰ: ἢ καὶ μνήμην ἄξιον, [καὶ] το μάέρον αν ούμενον ΤΡΉθΣ, 

Ῥαβοῖ. ότο καλῶς τῆς Θρᾷκης Κειμένον" Οτερ διΐσταται μὲν τῆς 
ϑυ] 45 5.ν. 

Αμαβιαϑία Κωγνσταντινουπόλεως σταδίοις ὀγδοήκοντα μάλιστα καὶ 
Σ ᾿ ς , Χ Ψ “ 3 Ν διακοσίοις, ἑκατέραν δὲ θάλατταν περιλαμβάνει ἐπὶ στα- 
! »“ 

δίους εἴκοσι καὶ τετρακοσίους, δίκην πορθμοῦ τινος" τήν 
“Ὁ “ ἵἍ “- 

τε πόλιν μικροῦ νῆσον ἀντὶ χερρονήσου ποιῆσαν, τούς τε 18 
βουλομένους διαπορθμεῦον ἀσφαλέστατα ἀπὸ τοῦ κα- 
λουμένου ἸΙόντου ἐς τὴν Προποντίδα καὶ τὴν Θράκιον 

ῇ ἂν , ἂν , “ς Υ̓ “ θάλατταν, εἶργον τούς τε ἐκθέοντας βαρβάρους ἔκ τε τοῦ 
“. 

καλουμένου Εὐξείνου Πόντου Κόλχων τε καὶ τῆς Μαιώ- 
“ Χ τιδος λίμνης καὶ τῶν ὑπὲρ τὸν Καύκασον καὶ τοὺς κατὰ 3ο 

Ν 

τὴν Εὐρώπην ἐκκεχυμένους. 
Ε »" “΄} 

Νίςερῃ. χνὶ 99. Ὑπερμέγεθες δὲ κατεπράχθη αὐτῷ καὶ θεῖόν τι 

ΜΆβαὶ. 38 χρῆμα, ἡ τοῦ καλουμένου Χρυσαργύρου ἐς τέλεον κωλύμη: 

5 ἐπελθοῦσι Β 6 ἔτους Α 8 Δαρᾶς ΤΠεορΠδη., Δοράς Μα]ΔΑὶ., 
Δόρας (ἤτοῃ. Ῥαβοῆ. όοϑ Ιο ὥσπερ] ὅπερ Β 14 βανείων Ῥ 

18 δἰΐθγασῃ ὁ οὐχ. ΒΑ: ΤΟ τὸ οἵην 20 δ]ίθγπηι καὶ 1100], 46]. Ψα]., 

ΒΕ] 51 Πγ115 21 καλῶς] ἐπὶ καλῷ ΝιΚςο. 26 διαπορθμεύων ῬΑϊν 

28 αἰΐζεγι τη τε οἵῇ. ν 20 καὶ οὔ. ΡΒ ν Μαιότιδος Ῥν 
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ε' »“Ἅ"Ἅ 7, , Δ 

ἣν καὶ λεκτέον, τῆς Θουκυδίδου γλώσσης ἢ καὶ μείζονός 
Α ,ὕ - 7 7 ᾿ Μ΄. ᾿ ὡ ᾽ , 

τε καὶ κομψοτέρας ἐπιδεομένην' λέξω δὲ κάγω, οὐ λόγῳ 
» » ’ »ἢ 

πεποιθώς, τῇ δὲ πράξει πίσυνος. ᾿Επέκειτο τι τῇ τοσαύτῃ 
ν᾿. [4 “Ὁ ς ,ὔ ΓῚ , 2 ᾿ς 

καὶ τηλικαύτῃ τῶν Ῥωμαίων πολιτείᾳ τέλος ἐλεεινὸν τε 
Ν Θ Ν Ἁ 4 ᾽ “ 3 ,ὔ , ΙᾺ ὃ} 

καὶ θεομισὲς καὶ βαρβάρων αὐτῶν ἀνάξιον, μὴ τί γε δὴ 
κ , ,ὔ ἃ 

τῆς Ῥωμαίων χριστιανικωτάτης βασιλείας" ὃ μέχρις 
Ε] “- » β. Ὧν 7 2 Ψ Ν Ψ."᾿ » - 

αὐτοῦ, ἀνθ᾽ ὅτου λέγειν οὐκ ἔχω, παροφθὲν αὐτὸς ἀνεῖλε 
, :] 7 Ν, Ὁ ῇ ἴω ς » “ 

βασιλικώτατα. ᾿Ἑπέκειτο δὲ ἑτέροις τε πολλοῖς ἐξ ἐράνου 
- ’ Ἁ “ 

τὴν τροφὴν πορίξουσι, καὶ ταῖς ἀπεμπολούσαις τὴν ὥραν 
“ “ “ ͵ 

τοῦ σώματος καὶ χύδην πορνείαις ἐπὶ τοῖς κεκρυμμένοις 
ω ΄ 

καὶ λανθάνουσι τῆς πόλεως τόποις ἐπὶ χαμαιτυπείοις 
“-“ , ἣ ᾿ ἧ 

ἐκδεδομέναις, καὶ πρός γε τοῖς ἡταιρηκόσι καὶ μὴ μόνον 

τὴν φύσιν ἀλλὰ καὶ τὸ πολίτευμα καθυβρίζουσιν' ὡς ἀντὶ 
, Ν Ἂ ἢ Ν “Ὁ ἈΝ κα κὃ 7ὔ 3 Ν 

νόμου τινὸς τὴν ἐσκομιδὴν βοᾶν ἐπ᾽ ἀδείας εἶναι τὴν 
τοιαύτην ἀθεμιτουργίαν τοῖς βουλομένοις. Καὶ τὸν ἐν- 

“ γ “ 

τεῦθεν ἀθροιζόμενον ἀνόσιόν τε καὶ ἐναγῆ πόρον ἐπὶ τὴν 
πρώτην καὶ κορυφαίαν ἐσῆγον τῶν ἀρχῶν | ἀνὰ τετρα- 
ετηρίδα οἱ τοῦτον ἑκασταχοῦ συλλέγοντες, ὡς καὶ μέρος 
οὐκ ἐλάχιστον τῆς ἀρχῆς καθεστάναι, καὶ τῶν καλουμένων 

ω - “Ὁ ᾿ “ 

εἰδικῶν σκρινίων τυχεῖν, καὶ τῶν τὰ τοιαῦτα διαψηφι- 
᾿ [4 “ 

ζόντων, οὐκ ἀφανῶν ἀνδρῶν, στρατείαν ὥσπερ καὶ τὰς 
« Ὁ) 

λοιπᾶς ἡγουμένων τὸ πρᾶγμα. 
τ Ν οὐ ς, ΄ 53 Ν 7 

Ο μεμαθηκὼς ὁ ᾿Αναστάσιος ἐπί τε τὴν γερουσίαν 
προθείς, καὶ μύσος εἶναι καὶ καινοπρεπὲς ἄγος τὸ πρᾶγμα 

, “- 

δικαίως ἀποφηνάμενος, τεθέσπικε καθάπαξ ἀναιρεθῆναι, 
καὶ τοὺς τὴν εἴσπραξιν δηλοῦντας χάρτας πυρὶ παρα- 

,ὔ Ν 7 Ν “. ς - - » 

δέδωκε. Καὶ τέλεον τὴν πρᾶξιν ἱερουργῆσαι τῷ θεῷ 
βουληθείς, ἵνα μή τινι τῶν μετ᾽ αὐτὸν ἐξῇ τὰ ἀρχαῖα 

εν » 5» 7 “ Ν ᾿ ᾿] , 

αὖθις ὀνείδη ἀνακαλέσασθαι, προσποιεῖται μὲν τὸν ἀσχάλ- 
᾽ -“ [ω] 

λοντα, ἀβουλίας δὲ ἑαυτοῦ κατηγόρει καὶ τῆς ἐς ἄγαν 
» ͵ [ ἰφὶ ’ὔ .᾿ Ἁ “Ἂ ,ς ἀνοίας, λέγων ὡς τῇ καινοδοξίᾳ τὸ πλέον δοὺς τοῦ συνοί- 

- , , [ο 

σοντος τῇ πολιτείᾳ παρημέληκε, καὶ τὸν τοσοῦτον πόρον 

ἀνέκαθεν ἐφευρημένον καὶ τοσούτοις χρόνοις βεβαιωθέντα 

2 οὐ τῷ λόγῳ ( ΑΞ.6]]Δηι5 9 ἀπεμπωλούσαις ν ΓΙ χαμαιτυπίοις 
ΡΒ 12 πρός] ἐπεί ΑἹ 14 ἐπ᾽ ἀδείαν Β 17 τῶν ἀρχῶν οτῃ. Ῥ 

ἀνατετραετηρίδα ν 20 σηρινίων Β 24 προσθεὶς 1Ἐν μίσος Αἰ 

καινοπραγὲς Αἰ κοινοπρεπὲς ὃ 28 τινι] τι Β αὐτῶν ΑἸ 30 δὲ] τε 

ψαὶ. 231 ὧς] καὶ Β κενοδοξία ἸΙΌΥ], σοΟΥΥ. Θ΄ ΡΠ δηι5 
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»“"Ἷὄ , Ψ ᾿] ᾿" Ν 5 

εἰκῆ τε καὶ ἀπερισκέπτως ἀνήρτησεν, οὐ συνεὶς τὰ ἐπαρ- 
ἡ Χ Ψ εΥ “Ὁ 

τώμενα κινδυνεύματα ἢ τὰς στρατιωτικὰς δαπάνας, τὸ ζών 
»“ “ ,ὔ “Ὁ ἴω 

τοῦ πολιτεύματος τεῖχος, οὐ τὰς ἐς θεραπείαν τοῦ θεοῦ" 
“ δ 5 7 Ὗ Χ 

καὶ μηδὲν τῶν ἔνδοθεν δεικνὺς ἀπαγγέλλει βούλεσθαι τὸν 
2 , 3 , ᾿ νΝ Ν Χ 5 ΄ εἰρημένον ἀνασώσασθαι πόρον. ΚΚαὶ δὴ τοὺς ἐφεστηκότας 

“- 7 , Ν 

προσκαλεσάμενος ἔφασκε μεταμελεῖσθαι μέν, οὐκ ἔχειν δὲ 
δ Ι͂ 

ὅ τι καὶ πράξειν ἢ ὅπως τὴν οἰκείαν ἁμαρτίαν διορθώσαιτο, 
“ - “ Ἂ εἶ 

καθάπαξ τῶν χαρτῶν καυθέντων τῶν δυναμένων τὴν εἴσ- 
“ ᾽ ω -“ 

πραξιν δηλοῦν. Κακείνων δὲ οὔ τινε προσποιήσει ταῖς 
ἈΝ » ’ Ἂν “Ὁ Φ ᾿ Ν Ν οὶ [9 δὲ ἀληθείαις τὴν πρᾶξιν ὀδυρομένων διὰ τὸν ἐντεῦθεν 

- ᾿Α “ αὐτοῖς περιϊποιούμενον ἄδικον μισθόν, καὶ τὴν παραπλη- 
σίαν ἀπορίαν προϊσχομένων, προὔτρεπέ τε καὶ παρεκάλει 

ῇ, ΄“ - 

διὰ πάσης ἰόντας ζητήσεως ἐξερευνῆσαι εἴπερ εὑρεῖν δυνη- 
“- - ἴω , ἃ ““ θεῖεν διὰ τῶν ἑκασταχοῦ συγκειμένων πτυκτίων τὴν τοῦ 

Ν " Χ , ς  ά , 5 Ἁ 

παντὸς εἴσπραξιν. Καὶ πέμψας ἑκάστῳ δαπάνας ἐς τὴν 
“ Ἀ ᾿ περὶ ταῦτα συλλογὴν ἔπεμπεν, ἐπιτρέψας ἕκαστον χάρτην 

»“" “ [4 Ν ἐν 

ταῦτα σαφηνίζειν δυνάμενον, ὅποι ἂν εὑρεθείη, πρὸς αὐτὸν 

ἀποκομισθῆναι, ἵνα μετὰ πολλῆς τῆς περισκέψεως καὶ 
“ἅμ Ψ Ἁ ἊΝ 5 

τῆς ἐς ἄγαν ἀκριβείας τὰ περὶ τούτων αὖθις συνταχθείη. 
ς ΠῚ ΓῚ Ν Ν κ ς 

Ὡς δ᾽ οὖν μετὰ καιρὸν ἧκον οἱ τούτοις διακονού- 
" ͵ 

μενοι, χαρίεις τις ἐδόκει καὶ φαιδρότητι γανύμενος ὁ 
ΤῊΝ] 7 » Ἀ Ἂ “ 3 7 “ 2 

ναστάσιος" ἔχαιρε δὲ καὶ ταῖς ἀληθείαις τῶν ἐσπου- 
7 

δασμένων τετυχηκώς, καὶ ἀνηρώτα τὸν τρόπον, ὅπως 
Ὰ Ν Ν Ψ - 

τε εὕρηνται, καὶ παρὰ τίσι, καὶ εἴ τι τοιουτῶδες κατα- 
, “Ὁ Ν 

λέλειπται. Τῶν δὲ πολλοὺς καταβεβληκέναι πόνους ἐπὶ 
-»" ΄ὔ “Ἂ “: 

τῇ τούτων συνωγωγῇ διϊσχυριζομένων, ὀμνυόντων τε πρὸς 
“ 7 ς 3 ἣν Ψ ᾿ “Ὁ “ 

τοῦ βασιλέως ὡς οὐδεὶς ἕτερος χάρτης ταῦτα δηλοῦν 
,ὔ 2 νὴ [ο 3 

δυνάμενος ἀνὰ πᾶν ἀπόκειται τὸ πολίτευμα, αὖθις πυρὰν 
[οὶ , -“" “- 

ἐξῆψε μεγάλην ἐκ τῶν ἀποκομισθέντων χαρτῶν καὶ τὴν 
ὃ Ν “ὃ 2 ΄ 5 ᾿ , Ν - σποδιὰν ὕδασιν ἐπέκλυσεν, ἀφανίσαι τέλεον τὴν πρᾶξιν 

, 4 Ἁ ᾿, ἡ 

βουλόμενος: ὥστε μὴ κόνιν, μὴ τέφραν, μήτε μήν τι 

1 καὶ οἵη. ΒΝ ἀνήρηκεν αὶ. 2 οὐ] ἢ (τ. 4 ἀπαγγέλλειν 
ΠΡΥῚ, οοΥτγ. ΟΠγ. 6 ἐπικαλεσάμενος Αἱ μετακαλεῖσθαι Ῥ " καὶ 

οἴῃ. Ρ πράξει ν 6 (ςοηΪ. 81. ὃ εἴσπαρξιν Β 13 δυνηθεῖε ΤΡ 

14 τῶν] τὸν Αἰ πυκτίων ῬΒ πτυχίων ν 15 δοὺς ροβί δαπάνας Δ44.1,Ρ, 
4υοά [ογβαη νεῦρο πέμψας 1 ΥΑΥΐτ5 βα Ὀϑεϊα γα νο]αϊ! 17 πρὸς] καὶ Α1 

20 τούτοις] τούτους Ῥ 21 γαννύμενος Τ:ὃ᾿ἑΡΒ ν 24 τοιουτῶδε ΡΑΪν 

“6 πρὸς] ἐπὶ ΑἹ 27 τοῦ] τοὺς Β 29 χαρτίων ΒΑΪν 

8 

ΙΟ 
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ω Φ »“ 

λείψανον τοῦ πράγματος ἧττον ἀποκαυθέντων φανῆναι. 
ε Ε Ν Ἁ Ἁ , “Ὁ ΄ “Ὁ ᾽ , 

Ὡς ἂν δὲ μὴ τὸ κώλυμα τῆς πράξεως τοσοῦτον ἐξάραντες 

δόξαιμεν ἀγνοεῖν τί τε καὶ ὅσα τοῖς ἀρχαιοτέροις περὶ 
ταύτης ἐμπαθώς ἱστόρηται, φέρε καὶ ταῦτα παράθωμαι 

καὶ δείξω ψευδῆ, καὶ διαφερόντως ἐξ ὧν αὐτοὶ διεξῆλθον. 

40.0. Εἴρηται Ζωσίμῳ, ἑνὲ τῶν τῆς ἐξαγίστου καὶ 
“ “ ς 4 ΄ ,ὔ “ 

μιαρᾶς τῶν “Ἑλλήνων θρησκείας, μηνίσαντι τῷ Κωνσταν- 
7 Ψ χ ,ὔ Ν [ο χά τίνῳ ὅτι περ πρῶτος βασιλέων τὰ Χριστιανῶν εἵλετο, 

τὴν βδελυρὰν τῶν Ἑλλήνων καταλιπὼν δεισιδαιμονίαν, 
το ὡς αὐτὸς πρῶτος τὸ καλούμενον Χρυσάργυρον ἐπινοήσας 

1 

ΟΡ Ν ,ὔ Χ “- ΄ “ ΕῚ , 

ἀνὰ τετραετηρίδα τὸ τοιοῦτο τέθεικε τέλος ἐσάγεσθαι, 
μυρίοις τε καὶ ἄλλοις τὸν εὐσεβῆ καὶ μεγαλόδωρον 

, “-“ ἕ Ν Ἄ Ε Υ 

βλασφημήσας Κωνσταντῖνον. Φησὶ γὰρ καὶ ἕτερα ἄττα 

λίαν ἀνύποιστα κατὰ πάσης ἐξευρεῖν τύχης, καὶ Κρίσπον 
Χ “ ,ὔ 3 “ ἃ “Ὁ Χ ᾽ “ 

τὸν παῖδα δειλαίως ἀφανίσαι, καὶ Φαῦσταν τὴν αὐτοῦ 
᾿ ᾽ , ς ἃ ᾿ἶ , , Ἅ 

γαμετὴν ἐν βαλανείῳ ὑπὲρ τὸ μέτρον ἐκπυρωθέντι καθ- 
8374 εἰρξαντα ἐξ ἀνθρώπων μεταγαγεῖν, καθάρσιά τε παρὰ 

20 

30 

38 

τοῖς σφῶν ἱερεῦσι ζητοῦντα τῶν τοιούτων ἐναγῶν φόνων 
καὶ μὴ τυχόντα---μηδὲ γὰρ εἶναι τούτους ἀναφανδὸν εἰ- 

"»" “ ᾿] ͵7 4 εῚ ,ὕὔ ᾿] 7 Ἁ 

πεῖν---, περιτυχεῖν Αἰγυπτίῳ ἐξ ᾿Ιβηρίας αφυιγμένῳ" καὶ 
“ Ἷ ᾽ 

πρὸς αὐτοῦ πιστωθέντα πάσης ἁμαρτάδος ἀναιρετικὴν 

εἶναι τὴν Χριστιανῶν πίστιν, μεταλαβεῖν ὧν ὁ Αὐγύπτιος 
“ “ Ἃ 

αὐτῷ μεταδέδωκε' κἀντεῦθεν τὴν πατρῴαν καταλελοιπότα 
, “-“ «ς 2 

νόμισιν, τῆς ἀσεβείας, ὡς αὐτὸς ἔφη, τὴν ἀρχὴν ποιή- 
σασθαι. ΚΚαὶ ὡς μὲν καὶ ταῦτα ψευδῆ παρὰ πόδας δείξω. 
Τέως δὲ τὰ περὶ τοῦ Χρυσαργύρου λελέξεται. 

Ἁ , ιν ὁ ᾽ , - -“ 

41. Σὺ φής, ὦ ἀλιτήριε καὶ παλαμναῖε δαῖμον, ὡς 
» Ἀ Μ ἂν" 7ὔ , ᾽ “- , 

αὐτὸς ἴσην τῇ Ῥώμῃ πόλιν ἀνταναστῆσαι βουλόμενος, 
ω Ν ᾽ Ἁ ’ Ἑ ἃ “ ᾽ ’ Ν 

πρῶτα μὲν ἀνὰ μέσον Τρῳάδος καὶ τοῦ Ἰλίου πρὸς 
Ἁ ΄ Ά 

κατασκευὴν πόλεως τοσαύτης ἐξώρμησε, καὶ θεμελίους 
’ -“ 7 

πηξάμενος καὶ τεῖχος ἐς ὕψος ἄρας, ἐπειδή γε τόπον 
ἐπιτηδειότερον εὗρε τὸ Βυζάντιον, οὕτω τείχεσιν αὐτὸ 

, 

περιέβαλεν, οὕτω τὴν προτέραν εὔρυνε πόλιν, τοσούτοις 
, ᾽ »“ ᾽ ,ὔ «ς ἢ Ὁ -“» 

τε κάλλεσιν οἰκοδομιῶν ἐφαίδρυνεν, ὡς μὴ πολλῷ τῆς 
« ’ὔ ᾿ ΄ ΝΜ Ἁ Ἁ .᾿ " Ῥώμης λιπέσθαι τοσούτοις ἔτεσι κατὰ σμικρὸν τὴν αὔξην 

1Ο τὸ] τὸν 110 Υ], σοΥτ. Ν᾽ αἱ. 22 εἶναι οτ. Αἷ χριστιανοῦ Β 
πίστιν] δόξαν ΖοΞίτηι5 “ἢ δαίμων Ῥν 20 πρὸΞ] ἐπὶ ΑἸ 30 ἐξώρμισε 
ΙΡ 32 αὐτὸς Β 23 τοσούτω Β 35 λείπεσθαι ῬῪ 

ΝΊΘΕΡΗ. χνὶ 
41 
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- 7 “ , προσλαβούσης. Φὴς δὲ ὡς καὶ τῷ δήμῳ τῶν Βυζαντίων 
μα ᾽ὔ ’ 

σίτησιν δημοσίαν ἀπένειμε, καὶ ὡς χρυσίου πάμπολυ 
»“ »“ ᾿ Ν , 5 

χρῆμα τοῖς ἅμα οἱ ἀφικομένοις ἀνὰ τὸ Βυζαντιον ἐπι- 

δέδωκεν ἐς κατασκευὴν ἰδιωτικῶν οἴκων. 

Αὐτὸς πάλιν γράφεις ἐπὶ ῥήματος, Κωνσταντίνου 
, ᾽ “). “Ὁ ῇ 

τελευτήσαντος, ἐς Κωνστάντιον τὸν αὐτοῦ παῖδα μόνον 
, “ ΄ “-“ ᾽ “ 5 

τὰ πράγματα περιελθεῖν μετὰ θάνατον τοῖν αὐτοῦ ἀδελ- 

φοῖν, καὶ ὡς Μαγνεντίου καὶ Βετρανίωνος τυραννησάντοιν, 
“ Ἂ ϑ' “ “ 

πειθοῖ τὸν Βετρανίωνα μετῆλθε, καὶ ἀμφοῖν τοῖν στρατο- 
“ Ἕ , 

πέδοιν ἁλισθέντοιν πρῶτος ὁ Κωνστάντιος δημηγορήσας 
“- “»Ἄ, ᾽ Υ ᾿Ὶ ῇ “ 

τῆς τοῦ πατρὸς ἀνεμίμνησκε τοὺς στρατιώτας φιλοτιμίας, 
μεθ᾽ οὗ πολλοὺς πολέμους διεπόνησαν καὶ μεγίσταις 

“. , ᾽ 

ἐτιμήθησαν δωρεαῖς" καὶ ὡς τούτων ἀκούσαντες οἱ στρα- 

τιῶται τὸν Βετρανίωνα τῆς ἐσθῆτος γυμνώσαντες κατή- 
“ τ 4 ἢ 

γαγον τοῦ βήματος ἰδιώτην: καὶ ὡς οὐδὲν ἄχαρι πρὸς 
“ Ν “ “ 3 “ 

Κωνσταντίου πέπονθε, τοῦ παρὰ σοῦ τοσαῦτα μετὰ τοῦ 
Ἃ 7 πατρὸς βλασφημηθέντος. 
““ ᾿ »“ 5 τ 

Πῶς τοίνυν ἀξιοῖς τὸν αὐτὸν οὕτως φιλότιμον, οὕτως 
ὃ ΄ θ ἃ “ μ“ Ν μεγαλόδωρον γενέσθαι, καὶ οὕτω σμικρολόγον καὶ φει- 

“Ἢ. “Ὁ Ὁ ᾽ Ἂ 

δωλόν, ὡς τοιοῦτον ἐναγῆ πόρον ἐπιθεῖναι, τέλεον ἀγνοῶ. 
“ Ὰ », 

Ὅτι δὲ οὐ Φαῦσταν ἢ Κρίσπον ἀνεῖλεν, οὐδὲ παρά τινος 
“-“ Ἂν [4 Ψ 

Αἰγυπτίου διὰ ταῦτα τῶν ἡμετέρων μυστηρίων μετέσχεν, 
2 “ ," 

ἄκουε συγγράφοντος Εὐσεβίου τοῦ ἸΙαμφίλου, συνακμά- 
, σαντος Κωνσταντίνῳ καὶ ἹΚρίσπῳ καὶ συγγενομένου τού- 

Χ Ν ᾿] ΑΥ̓ 5 Ν , , ᾽ὔ Ἁ ᾿ ἕ 

τοις. Σὺ γὰρ οὐδὲ ἀκοὴν γράφεις, μή τί γε δὴ ἀλήθειαν, 
- 6“ , ΣΝ ΠΡ] ,ὔ ἊΝ ͵ 

πολλοῖς ὕστερον χρόνοις ἐπὶ ᾿Αρκαδίου τε καὶ ᾿Ονωρίου, 
, χὰ 7 δ Ά, 3 3 Ν , ς ν ἢ μέχρις οὕ γέγραφας, ἢ καὶ μετ᾽ αὐτοὺς γεγονώς. Τράφει δὲ 

ἐπὶ λέξεως ταῦτα ἐν τῷ ὀγδόῳ λό ἧς αὐτοῦ ἐκκλησι- ἐπὶ λέξεως ταῦτα ἐν τῷ ὀγδόῳ λόγῳ τῆς αὐτοῦ ἐκκλησι 
“Ὁ ς , 

αστικῆς ἱστορίας" 
, ᾽ ,ὔ “ νὴ 

“ Χρόνου δὲ οὐ πλείστου μεταξὺ γενομένου, βασιλεὺς 
’ Ν ῇ -“ἅμ 

Κωνστάντιος τὸν πάντα βίον πραότατα καὶ τοῖς ὑπηκόοις 

Ι προσλαβοῦσα 1,ΡΒ ἐπιλαβοῦσα ΑἸ, σοτγ. (τ. 2 σίτισιν ΒΑῖν 
8 Βρετανίωνος ῬΒΑΙ͂ ν εἴ Ξε ρεΥ, Βετρανίων ΖοΞΒΙΠ1. 12 πολεμίους 110 Ὑ], 

πολέμους ΖοΞΙ1η., ΟΟΥ̓, 4]. 14 γυμνώσαντες οἵὴ. Ρ μετήγαγον Ῥ 

15 ΤΟΙ] ἐκ τοῦ Ζοϑίῃη. ὡς οῃλ. Α’ 6 παρὰ] περὶ Β 17 Ροϑβί 
βλασφημηθέντος ἸποϊρΙ . 027 Α 18 τὸν οὔ. Α 21 οὐ] οὐδὲ Ζν 

οὐδὲ] οὐδὲν Ῥ 23 τοῦ Εὐσεβίου Ῥ 26 τε οὔ. ἡ ᾽Ονωρίου τε καὶ 

᾿Αρκαδίου Β 27 μέχρι σουν 321 Κωνσταντῖνος 10 ΥἸ ν, Κωνστάντιος 
ΕΒ ΌἾτι5, ΟΟΥ̓. ΘΟ ΟΥ 

20 

978 

28 

30 
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εὐνοϊκώτατα τῷ τε θείῳ λόγῳ προσφιλέστατα διαθέμενος, 
παῖδα γνήσιον Κωνσταντῖνον αὐτοκράτορα σεβαστὸν ἀνθ᾽ 

ἑαυτοῦ καταλιπών, κοινῷ φύσεως νόμῳ τελευτᾷ τὸν βίον." 
Καὶ μεθ᾽ ἕτερα" “Τούτου παῖς Κωνσταντῖνος εὐθὺς ἀρχό- 
μενος βασιλεὺς τελεώτατος καὶ σεβαστὸς πρὸς τῶν 
στρατοπέδων καὶ ἔτι πολὺ τούτων πρότερον πρὸς αὐτοῦ 
τοῦ παμβασιλέως θεοῦ ἀναγορευθείς, ζηλωτὴν ἑαυτὸν τῆς 
πατρικῆς περὶ τὸν ἡμέτερον λόγον εὐσεβείας κατεστή- 
σατο." 

Καὶ πρὸς τῷ τέλει δὲ τῆς ἱστορίας τούτοις φησὶ 
τοῖς ὀνόμασιν: “ὋὉ δὲ ἀρετῇ πάσῃ θεοσεβείας ἐκπρέπων, 
μέγιστος, νικητὴς Κωνσταντῖνος σὺν παιδὶ Κρίσπῳ βασι- 

λεῖ θεοφιλεστάτῳ καὶ κατὰ πάντα τοῦ πατρὸς ὁμοίῳ, 

τὴν οἰκείαν ἑώαν ἀπελάμβανον. Οὐκ ἂν δὲ ὁ Ἐυσέβιος 

Κρίσπον οὕτως ἐπήνεσεν, εἰ πρὸς τοῦ πατρὸς ἀνῇρητο, 

ΕἘπ5θῦ. Η:ϑί, 
ἘϊοοΪ. Χο 

ἐπιβιώσας τῷ Κωνσταντίνῳ. Ὃ δὲ Θεοδώρητος ἱστορῶν Ὑμεοάοτει. 
»" 

φησιν ἐν Νικομηδείᾳ τὸν Κωνσταντῖνον πρὸς αὐτῷ τῷ 
τέρματι τῆς βιοτῆς τοῦ σωτηριώδους μεταλαβεῖν βαπτίσ- 

ματος, ἀναβαλέσθαι δὲ μέχρι τούτου τοῦ χρόνου ἐν 
᾽ , - Ὁ ῇ - ς , 

Ἰορδάνῃ τῷ ποταμῷ τούτου τυχεῖν ἱμειρόμενον. 
Φὴ δέ Φ τι , Ν 7 , ε ΧᾺ Ν ἣς δέ, ὦ ἐξάγιστε καὶ παμμίαρε σύ, ὡς καὶ τὰ 

Ῥωμαίων πράγματα, ἐξ οὗ τὰ Χριστιανῶν ἐδείχθη, 
διερρύη τε καὶ παντάπασιν ἀπώλετο, ἢ οὐδὲν τῶν πα- 

“ ᾽ ᾿ Δ Ἁ ᾿Ὶ 3 , 2 “- 

λαιοτέρων ἀνεγνωκὼς ἢ πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἐθελοκακῶν. 
Ε] ,ὔ Ν “ Ψ [ο ς ΄ , Τοὐναντίον γὰρ διαφανῶς δείκνυται τῇ ἡμετέρᾳ πίστει 

«ς ,, , ΄ 7 « 

συναυξῆσαι τὰ Ῥωμαίων πράγματα. Θέα τοίνυν ὡς παρ 

αὐτὴν τὴν ἐν ἀνθρώποις ἐπιδημίαν Χριστοῦ τοῦ θεοῦ 
« “ , . Ζ [4 υρ ͵,ὔ 7 

ἡμῶν Μακεδόνων οἱ πλείους ὑπὸ Ῥωμαίων καθηρέθησαν, 

᾿Αλβανία τε καὶ ᾿Ιβηρία καὶ Κόλχοι καὶ Αραβες Ῥω- 
’ ς 7 ἃ 7. -“ Ν Ἁ ἷὰ 

30 μαίοις ὑπετάγησαν. Καὶ Ἰάϊος Καῖσαρ κατὰ τὴν τρίτην 
Ἁ .] ΄ Ἁ 

καὶ εἰκοστὴν καὶ ἑκατοστὴν ὀλυμπιάδα Τ᾽αάλλους καὶ 

576 Τρμανοὺς καὶ Βρεττανοὺς μεγάλοις [ ἀγῶσιν ὑπηγάγετο 
᾿ς - , 

καὶ τῇ Ῥωμαίων προσεποίησεν ἀρχῇ πόλεις πεντακοσίας 

Ι τε οἵ. ἃ 2 Κωνστάντιον ΖΥ καὶ «πίε σεβαστὸν αἀ4, Ἐι56Ὁ. 

4 Κωνστάντιος ΑΒ Κωνσταντῖνος ΤΙΡ ν Ἐπι560. 7 ἑαυτοῦ ΑἸ.Β 

15 οὗτος Α τ6 φησὶν ἱστορῶν Β 18 τοῦ οι. ΑἴῸΡ 21 καὶ τὰ] 

κατὰ Α 24 ἢ] εἶ ἢ Σ᾽ 29 Ἰβερία Α 20 κατὰ] μετὰ Β δευτέραν 
καὶ ὀγδοηκοστὴν εχ ΕἸι560. ΚΔ]. 22 Βρετανοὺς 323 προσεποίησαν Ζ 

Ηῖβι, ΕἰοοΙ. 
1.30 
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- - «Δ Ν 
οἰκοῦντας, ὡς τοῖς ἱστορήσασιν ἀναγέγραπται. Ὃς καὶ 

“.- “ Ν 

πρῶτος μετὰ τοὺς ὑπάτους ἐμονάρχησε, προοδοποιῶν καὶ 

προεισάγων ἐκ πολυθεΐας καὶ ὀχλοκρατίας τῆς μοναρχίας 
- , ἡ Ἁ ἴον , «“ " 

τὸ σέβας, διὰ τὴν Χριστοῦ μέλλουσαν ὅσον οὔπω μοναρ- 
, ᾽ Ἁ Ν ΥΑ π. ὔ “4 Χ εὴ ἴὰ 

χίαν. Εὐθὺς καὶ ἡ ᾿Ιουδαία ἅπασα καὶ τὰ πρόσχωρα 
οἵ 

προσεκτήθη: ὡς καὶ πρώτην τηνικάδε ἀπογραφὴν γε- 

νέσθαι, ἐν ἣ καὶ Χριστὸς συνανεγράφη, ἵνα Βηθλεὲμ τὸ 
“ , 

πέρας τῆς περὶ αὐτὴν προφητείας δημοσιεύσῃ. Λέλεκται 
Ν “ 7 Μ , Ν 5» “ἡ δὸέ 5 «Κ “ Ἁ γὰρ τῷ προφήτῃ Μιχαίᾳ περὶ αὐτῆς ὧδέ πως αἱ σὺ 

Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν 

᾿Ιούδα' ἐκ σοῦ γάρ μοι ἐξελεύσεται ἡγούμενος ὅστις ποι- 
ἴω Ν , Ν 5 7 2) μανεῖ τὸν λαόν μου τὸν ᾿Ισραήλ. 
Καὶ μετὰ τὴν ἀπότεξιν Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν Αἴ- 

4 7 , 5 Ψ ) 5.4, 

γυπτος Ρωμαίοις προσετέθη, Αὐγούστου Καίσαρος, ἐφ 

οὗ Χριστὸς ἐγεννήθη, καταγωνισαμένου παντελῶς ᾿᾽Αν- 
τώνιον καὶ Κλεοπάτραν, οἱ καὶ ἑαυτοὺς διεχρήσαντο. 
Μεθ᾿ οὺς Κορνήλιος ΤΠάλλος ἡγεμὼν Αὐγύπτου πρὸς τοῦ 

Αὐγούστου Καίσαρος καθίσταται, πρῶτος μετὰ τοὺς 
Πτολεμαίους ἄρξας Αἰγύπτου, ὡς τοῖς ἱστοριογράφοις 

πεπόνηται. ἸΙόσα δὲ Ἰ]έρσαι περιεκόπησαν ὑπὸ Βεν- 
’ὔ ! Ι͂ “ , “ ᾿ 

τιδίου Κουρβούλωνός τε τοῦ Νέρωνος στρατηγοῦ, καὶ 

Σευήρου, Τραϊανοῦ καὶ Κάρου, Κασσίου τε καὶ ᾿Οδαινάθου 
“ » ΄ ΝΑῸ ’ ᾿ ς , «ς ᾿ 

τοῦ ἐκ ΤΙαλμύρας καὶ Ἀπολλωνίου καὶ ἑτέρων, ὁσάκις 

τε Σελεύκεια καὶ Κτησιφὼν ἥλω, Νίσιβίς τε ἐπ’ ἀμφό- 

τερα τρεπομένη ᾿Αρμενία τε καὶ τὰ πλησιάζοντα ἔθνη 
“Ῥωμαίοις προσετέθη, μεθ᾽ ἑτέρων ἱστορεῖς. 

Μικροῦ δέ με διέλαθεν ἃ σὺ γράφεις τὸν Κωνσταν- 
τῖνον καταπράξασθαι, μάλα γεννικῶς καὶ ἀνδρείως τῆς 

᾽ “ -“ 

“Ῥωμαίων ἐξηγησάμενον ἀρχῆς μετὰ τῆς ἡμετέρας θρη- 

20 

" ἃ Φ Ψ 3 Ν ς Ν Ν - -“ 
σκείας, καὶ οἷα πέπονθεν ᾿Ιουλιανὸς ὁ σὸς καὶ τῶν σῶν 30 

» , “ κα ἊὉ 

ὀργίων θιασώτης, τηλικαῦτα τραύματα τῇ πολιτείᾳ κατα- 
Ἷ ᾽ 7 [ο “2 ἂν “ »“"-. 

λελοιπώς. ΕΠ δέ τι τῶν προφητευθέντων περὶ τῆς τοῦ 

3 πολυθεΐας] πολιτείας (γ., ΟΠ ἸΠΓ6]1ΟἸ ΤΕΥ Ἐ τὸ Ὅτη: Ε 1ο οὐδα- 
μῶς.. ᾿Τούδα ἴῃ τηατρ. Α ΓΙ μοι οἵη. Μδίῃ. 13 ἀπόταξιν Ῥ 

18 πρῶτος ροβί Πτολεμαίους Β ν 22 Σεβήρου Ἰ1ΌΥ] Κασίου Α 

Τραϊανοῦ, Σευήρου τε καὶ ἹΚάρου Ναὶ. 23 Παλμυρῶν Α 24 Νήσιβίς 

τε ὰ 258 ᾿Αρμένειάτε ἂν παραπλησιάζοντα Ῥ 28 γενικῶς Α 
21 τηνικαῦτα Ῥ 
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, -“ Ἀ ᾽ὔ ἐγ Ἂ ᾿ Ν , 

ὀσμου τελευτῆς ἢ προοίμιον εἴληφεν ἢ καὶ τὸ πέρας 
Υ Ν 

έξεται, μείζονός ἐστιν οἰκονομίας ἢ κατὰ σέ. 

᾿Ἐξετάσωμεν δὲ εἰ δοκεῖ ὅπως οἱ τὰ ᾿Ελλήνων πρεσ- 
εύσαντες βασιλεῖς, καὶ ὅπως οἱ τὰ τοῦ Χριστοῦ ζηλώ- 

αντες τὴν βασιλείαν ἀπέθεντο. Οὐ πρῶτος [ αΐος 
ἥ “ ἣ Χ “ 

Ιούλιος Καῖσαρ μοναρχήσας δολοφονηθεὶς κατέστρεψε 
Ν ’ὔ » , ἃ »Μ Ἃ 7] 7. Ὁ 

ὃν βίον; οὐ δεύτερον τὸν ἔκγονον Τιβερίου Τ᾽ ἄϊον τῶν 
-“ , 

ν τοῖς στρατεύμασιν ἔνιοι ξίφεσιν διεχρήσαντο; οὐ Νέρων 
ρός τινος τῶν οἰκείων ἀνηρέθη; οὐ Τάλβας τὰ παρα- 
λήσια πέπονθεν ᾽Οθων τε καὶ Βιτέλλιος, οἱ τρεῖς βασι- 

7 , « 7 “Ὁ 7 3 “ 

εύσαντες μόνον ἑκκαίδεκα μῆνας ; Τίτον δὲ βασιλεύοντα 
2 Ν , 2 Ν » ΡῚ “ ᾽ - 

ὑ Δομετιανὸς φαρμάκοις ἀδελφὸν ὄντα γε αὐτοῦ ἀνεῖλεν; 
᾽ δ Ἃ “ 4 7ὔ - 2 ἴ ὑ Δομετιανὸς πρὸς τοῦ Στεφάνου δειλαίως τῶν ἐντεῦθεν 

7 7 Ν Ἁ ᾿ ᾿ , ᾽ Φ ς Ἁ ετέστη; τί δὲ καὶ περὶ Κομμόδου φής; οὐχ οὗτος ὑπὸ 
5 ὔ 

ἱαρκίσσου τὸν βίον ἀπέλιπεν ; Περτίναξ τε καὶ ᾿Ιουλιανὸς 
» - 5 “ » ᾽ “ δὰ τ [: ᾽ , 

ὑ τῶν αὐτῶν ἔτυχον; ᾿Αντωνῖνος δὲ ὁ Σευήρου οὐ Γέταν 
Ἂν, ὃν ἀδελφὸν διέφθειρεν, τὰ παραπλήσια καὶ αὐτὸς παθὼν 

Γ “- 

πὸ Μαρτιαλίου; τί δὲ καὶ Μακρῖνος, οὐ περὶ Βυζάντιον 
» ᾿ [4] 

ὑχμαλώτου δίκην περιαχθεὶς πρὸς τῶν σφετέρων στρατι- 
“ 5 Ν Ψ “ ς 

τῶν ἐμιαιφονήθη; καὶ Αὐρήλιος δὲ ᾿Αντωνῖνος ὁ ἐξ 

μέσης οὐ μετὰ τῆς μητρὸς κατεσφάγη; ὁ δέ γε μετ᾽ 
» Ἁ τῶ ἐξ ὃ » “ 5 ῶ Ἁ ὦ [.] Ν 

ὑτὸν ἔξανδρος οὐ τῷ αὐτῷ σὺν καὶ τῇ μητρὶ περι- 

ἐπτωκεν δράματι; τί ἂν εἴποιμεν καὶ περὶ Μαξιμίνου 

“ρὸς τῆς οἰκείας στρατιᾶς ἀναιρεθέντος, ἢ Γορδιανοῦ ἐπι- 
)δουλεύμασι Φιλίππου ὑπὸ τῶν οἰκείων στρατιωτῶν τὴν 
, , 

ἔλειον ὑπελθόντος ἡμέραν; λέγε δὲ σὺ ὅπως τε Φίλιππος 
χ. ὃ ᾽ Ἐν Ὁ 7 ᾽ δ, ἃ - ,ὔ αὶ ὁ μετ᾽ αὐτὸν Δέκιος" οὐχ ὑπὸ τών πολεμίων διεφθά- 

σαν; καὶ Τάλλος δὲ καὶ Βουλουσιανός, οὐχ ὑπὸ τῶν 
» 7 ω “ “Ὁ 

ἱκείων δυνάμεων τῆς σφῶν ζωῆς ἐξώσθησαν; τί δὲ καὶ 
» ᾿Ὶ » “-“ ᾽ "-“ ᾿. ᾿] ἣν Α͂ 

᾿ἐμιλιανὸς οὐ τοῖς αὐτοῖς περιπέπτωκεν; Οὐαλεριανὸς δέ, 
» , , ς Ν ἰοὺ ΄ 

ὖ δορυάλωτος γενόμενος ὑπὸ Περσῶν περιήγετο; Ταλλι- 

νου δὲ δολοφονηθέντος καὶ Καρίνου σφαγιασθέντος, εἰς 

3 ἐξετάσομεν Ἑλλήνων... .οἱ τὰ οτη. Ῥ 4 τοῦ οἵὰ. 
᾿ τὸν βίον κατέστρεψεν Ζν το Ὥθων 1.8 Βιτέλιος Α 11 μόνους ἐν 

βασιλεύσαντα Βν 14 τί δαὶ 2 Κομόδου ΑἸ Βν 15 Ναρκίσου 
ὃν ἀπέλειπεν ΑΒ ν τε οἵη. Υ τ6 Σεβήρου Ζν 18 δαὶ 2 

19 περιαχεὶς Β 20 Αὐρίλιος ΡΒ ν Αὐρίλλιος Α 2ι ᾿Εμεσῶν Α 
2 καὶ ΟἿ. ΖΥ 23 εἴποιμι Β 2 ἐφθάρησαν Ῥ 20 τί δαὶ Ζν 

30 Οὐαλλεριανὸς Α1,Β 21 Γαλλίνου 32 σφραγιασθέντος Ῥ 
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Διοκλητιανὸν τὰ πράγματα περιέστη, « καὶ Σ» οὺς αὐτὸς 
χά , ᾽ “ : κυ «ς , Ἁ Χ 

εἵλετο συνάρχειν αὐτῷ" ἐξ ὧν “Ἑρκούλιος, Μαξιμιανὸς καὶ 

Μαξέντιος ὁ τούτου παῖς καὶ Λικίνιος δὲ ἐς ἔσχατα διε- 

φθάρησαν. 

Ἔξ ὅτου δὲ Κωνσταντῖνος ὁ παναοίδιμος παρείληφε 
τὴν ἀρχήν, καὶ τὴν ἐπώνυμον αὐτῷ πόλιν δειμάμενος τῷ 

“ 3 ὧἷΝι 

Χριστῷ ἀνατέθεικεν, ἄθρει δή μοι εἴ τις τῶν ἐν αὐτῇ 
, 3 “ 7, “ ς ᾿ Ἂ 

βασιλέων, ᾿Ιουλιανοῦ δίχα τοῦ ἱεροφάντου σου καὶ βασι- 
, Ἃ Ά, “Ὁ μὴ 7ὔ Ἂ “ 2 7 “ Ἂ λέως, ἢ πρὸς τῶν οἰκείων ἢ τῶν ἐναντίων διεφθάρη, ἢ 

ὅλως τύραννος βασιλέως κατεδυνάστευσεν, ἢ μόνου 

Βασιλίσκου ἐξώσαντος Ζήνωνα, πρὸς οὗ καὶ κατελύθη καὶ 
τὸν βίον ἀπέθετο. Πείθομαι καὶ περὶ Οὐάλεντος λέγοντί 
σοι, τοσαῦτα κατεργασαμένου Χριστιανοὺς κακά. ἹΠερὶ 

Ν ΨΥ αι 0.Χ Ν 3 Ν ῇ “ Ν 57 γὰρ ἑτέρου, οὐδὲ σὺ αὐτὸς φής. Ταῦτα μηδεὶς οἰέσθω 
πάρεργα τῆς ἱστορίας τυγχάνειν τῆς ἐκκλησιαστικῆς, 

πάνυ μὲν οὖν χρειώδη καὶ συνεκτικά, διὰ τὸ τοὺς “Ελ- 
“ ᾿ 

λήνων ἱστοριογράφους ἐθελοκακεῖν πρὸς τὴν ἀκρίβειαν. 
" Ν Ν ιν, Ν 4 “ 3 [4 4 Ι͂ωμεν δὲ καὶ ἐπὶ τὰ λειπόμενα τῶν ᾿Αναστασίου πρά- 

ἕεων. 

42. Τὰ μὲν οὖν λελεγμένα βασιλικῶς τῷ ᾿Αναστασίῳ 
΄ Ν Ἷ 3 " “ 

κατώρθωτο. ἸΠέπραχεν δὲ τούτων οὐκ ἄξια, τὴν τε καλου- 

μένην χρυσοτέλειαν ἐπινοήσας καὶ ἀπεμπολήσας τὴν 

στρατιωτικὴν δαϊπάνην κατὰ τῶν συντελῶν ἐς τὸ βαρύ- 

τατον. ἸΠεριεῖλεν δὲ καὶ τὴν τῶν φόρων εἴσπραξιν ἐκ 
“- “ ᾿ , »), ϑια 8. , 

τῶν βουλευτηρίων, τοὺς καλουμένους βίνδικας ἐφ᾽ ἑκάστῃ 

πόλει προβαλλόμενος, εἰσηγήσει φασὶ Μαρίνου τοῦ Σύρου 
, “ 3 “Ὁ ἃ 

τὴν κορυφαίαν διέποντος τῶν ἀρχῶν, ὃν οἱ πάλαι ὕπαρχον 
τῆς αὐλῆς ἐκάλουν. Ὅθεν κατὰ πολὺ οἵ τε φόροι διερρύ- 

, " -“ , ΄ ᾽ ἴω τς 

σαν τά τε ἄνθη τῶν πόλεων διέπεσεν. ᾿Εν τοῖς λευκώ- 
“ 2 “4 

μασι γὰρ τῶν πόλεων οἱ εὐπατρίδαι πρόσθεν ἀνεγράφοντο, 
ἑκάστης πόλεως τοὺς ἐν τοῖς βουλευτηρίοις ἀντὶ συγκλήτου 

Ν Υ ς 

τινὸς ἐχούσης τε καὶ ὁριζομένης. 

1: καὶ ΞᾳΡὈ]ενῖ Κα]. 2 Μαξέντιος ὁ τούτου] Μαξιμιανὸς ὁ Α Λικίν- 

νιος ΖΥ͂ 5 παρειλήφει Ζν 1ο ἢ] πλὴν Ν4]., εἰ μὴ Ὁ μόνον Ἱ, 

11 κατεβλήθη ἴῃ κατελύθη σοττ. Β 13 Χριστιανοῖς ΖΥ 14 αὐτὸς 

σὺ Β 18 καὶ οἴῃ. Β 21 δὲ] δὴ Βν 23 τῶν] τὸ Ρ 24 εἴσπρασιν 

Α 25 κίνδικας Ῥ 26 προβαλόμενος Α 290 διέπεσεν... «πόλεων οπι. Δ 
20 εὐπάτριδες Α ἐνεγράφοντο Ζν 

Ι1οΟ 

15 

20 

378 

28 

30 
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879 43. Τυραννεῖ τὸν ᾿Αναστάσιον Βιταλιανὸς Θρᾷξ γένος, Νίοορβ. κνὶ 

ὃς τήν τε Θράκην καὶ Μυσίαν μέχρις ᾿Οδυσσοῦ καὶ ΜΗΝ 
᾿Αγχιάλου δῃώσας ἐπὶ τὴν βασίλειον ἠπείγετο, πλῆθος γε. ΠΝ 

ἀστάθμητον ἔχων Οὐννικῶν ἐθνῶν" ὅπερ Ὕπάτιον ὕπαν- 19 ἘΠ 
ΕΣ ΑΤΗ 
ΕῊΟΘ ν 32 8 τήσοντα πέπομφεν ὁ βασιλεύς. Καὶ ἐπειδὴ πρὸς τῶν ἘΗΟν 3 

τ ν εἰ ἢ Ἶ “ “ Ῥαγυ. 11 316 οἰκείων προδοθεὶς ὁ Ὕπαάτιος ζωγρίας ἥλω λύτρων τε Τἠεορβαῆ. 
Ν ͵7 “ 

μεγάλων ἀφείθη, Κύριλλος τὰς ἐπιστρατεύσεις ἐγχειρί- ,, 157: το 
“ “- 7 ΄ 7 

ζεται. Καὶ πρῶτα μὲν τῆς μάχης ἀγχωμάλου γενομένης, μι ῦτ αι. 
εἶτα καὶ πολλὰς τροπὰς δεξαμένης ἔν τε ταῖς διώξεσι καὶ τοις 

- ς - ᾿ “ , Ν 7 2 “ 

τιοταὶς ὑπαγωγαῖς, καὶ τοῦ Κυρίλλου τὸ πλέον ἐσχήκοτος, 
2 7 , “ ͵ὕ 2 ͵7 -“ ἐπιστροφάδην πάλιν δίωξις γέγονε, ἐθελοκακησάντων τῶν 

“ “ ᾽ “. 

στρατιωτῶν. Καὶ οὕτω τὸν Κύριλλον ἐκ τῆς ᾿Οδυσσοῦ 
, Φ Ν ᾿ , “ ὁ 

παρείληφεν ὁ Βιταλιανὸς καὶ μέχρι τῶν καλουμένων 
“ ᾿Ὶ “ 

Συκῶν τὴν ἔλασιν ἐποιήσατο, πάντα δῃῶν, πάντα πυρ- 
- “ Ἃ 

ι5. πολῶν, οὐδὲν ἕτερον ταῖς φαντασίαις ἔχων ἢ καὶ τὴν 
, ᾽ Ἁ 2 ᾿ ἃ » “" 

πόλιν αὐτὴν ἐξελεῖν καὶ τῆς βασιλείας κρατῆσαι. 
᾽ - ᾿ }] “- ΄ , Ἂ ἴον 

Εν Συκαῖς δὲ αὐτοῦ σκηνησαμένου, στέλλεται πρὸς τοῦ 
΄ -“ ς 4 δΦ , ᾿ ΄ ᾿ βασιλέως Μαρῖνος ὁ Σύρος, οὗ πρόσθεν ἐμνήσθημεν, μετὰ 

νηΐίτου στρατοῦ πολεμήσων τῷ Βιταλιανῷ. Συνήτην οὖν 
" Ἀ , ς Ν - ἤρα ἢ 7 Ά, , ς Ἁ Ἁ 9 ἄμφω τὼ στρατώ, ὁ μὲν ἐπὶ πρύμναν τὰς Συκάς, ὁ δὲ τὴν 
Κωνσταντίνου ἔχων. Καὶ πρώτα μὲν ἀνεκώχευον' εἶτα 

Ἁ Ἁ » Χ Ν 2 Ἁ ᾿ “ μετὰ τοὺς ἔκπλους καὶ τοὺς ἀκροβολισμοὺς μεταξὺ τοῖν 

δυοῖν στρατοπέδοιν ναυμαχίας καρτερᾶς συστάσης περὶ 
Ν ͵ 7 ; Ν 7 7 

τὰ καλούμενα Βυθάρια, φεύγει μὲν προτροπάδην πρύμναν 
͵7 ς Ν Ἀ ᾿ἶ ΓΣ ᾽ 

25 κρουσάμενος ὁ Βιταλιανὸς τὰ πολλὰ τῆς δυνάμεως ἀπο- 
, Ῥ, Ν Ν ΦΈΨΝ ᾽ ᾽ Ἁ ο΄ 4 Φ 

βαλών, φεύγουσι δὲ καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν οὕτω τάχιστα, ὡς 
7 7 » Ν Ἁ ξω“"-" Ν ᾿ 3 “ Ἃ Ἁ 

μηδένα πολέμιον ἀνὰ τὴν ἑξῆς περὶ τὸν ᾿Ανάπλουν ἢ περὶ 

τὴν πόλιν αὐτὴν εὑρεθῆναι. Φασὶ δ᾽ οὖν τὸν Βιταλιανὸν 
ἐ ΤᾺ, λ Ν ῇ δι ἰ Ἁ ε ᾿ ες ῷ ν ᾿Αγχιάλῳ τινὰ χρόνον διατρίψαι τὴν ἡσυχίαν ἄγοντα. 

8. ᾿Βπέδραμεν καὶ ἕτερον γένος Οὐννικὸν περαιωθὲν τὰς Με. ο6 
ἧς εάγεβη. ἱ 633 

Καππαδοκῶν πύλας. 

8820 ΠπΠέπονθε δὲ | ὑπὸ σεισμῶν ἐξαισίων ἀνὰ τοὺς αὐτοὺς 

ι ὁ Θρᾶξ 3. ᾿Αρχιάλου Α 4 Οὐνικῶν Β ᾧπερ (τ. 
ὑπαντήσαντα Α 9 ταῖς διώξεσι καὶ οἴη. ν Ιο ἐπαγώγαις 

11 παλινδίωξις Ναὶ. 12 στρατῶν, τιω Ξιροῖβοι., [, 13 παλεί- 
ληφεν Β τ6 κρατήσειν Α 17 αὐτοὺς κινησαμένου ΑΔ 19 οὖν 

ΒΌΡΘΥΒΟΥ, [, 21 Κωνσταντινούπολιν ῬΒΝΥΝ πρῶτον Υ 30 καὶ] δὲ 
καὶ Ρν Οὐνικὸν Β 32 τοῖς αὐτοῖς χρόνοις ΖΥ 

Ε. ΙΟ 
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“ Ν ς ς Γ , ,] “ , 5 ἃ, “ 

χρόνους καὶ ἡ Ρόδος, τρίτον ἐκεῖνο πάθος, ἀωρεὶ τῶν 

νυκτῶν. 

44, ΚΚαὶ ἀνὰ δὲ τὸ Βυζάντιον προσθήκην τοῦ βασιλέως 
5 “Ὁ , 7 Ἂν Ὁ 

ἐν τῷ Τρισαγίῳ βουληθέντος ποιήσασθαι τὸ “Ὁ σταυρω- 
δ 3 “ 7 ς , 

εὶς δι’ ἡμᾶς, μεγίστη στάσις γέγονεν, ὡς ἐς τὰ μάλιστα 
[2] “ ν); » Ψ' ᾿ς χ » Ά 

τῆς Χριστιανῶν θρησκείας ἀθετουμένης. ἋἫἪς ἀρχηγὸν 
πεῖς 

καὶ προστάτην γενέσθαι τὸν Μακεδόνιον καὶ τὸν ὑπ᾽ αὐτὸν 
“ “ ῇ Ν , » 

κλῆρον Σευῆρός φησι πρὸς Σωτήριχον γράφων, οὔπω 
“ ο “ 4 

μὲν ἱερατικοῦ τετυχηκὼς θρόνου, ἐπὶ δὲ τῆς βασιλέως 
΄-ὦ ῇ 

διαιτώμενος, ὅτε τοῦ κατ᾽ αὐτόν, ὥς μοι λέλεκται, σὺν 
ἊΝ “- - 

ἑτέροις ἀπηλάθη μοναστηρίου: πρὸς τοῖς λεχθεῖσι, καὶ ἐκ 

τούτων οἶμαι τῶν διαβολῶν τὸν Μακεδόνιον ἐκβεβλῆσθαι. 
3 “ » ,ὔ “ . 2 4 5 Εντεῦθεν ἀκάθεκτα τοῦ δήμου φερομένου, οἵ τε ἐν 

ἀξιώσει τελοῦντες περὶ τῶν ἐσχάτων κεκινδυνεύκασι καὶ 
»“» , Ϊ 

πολλοὶ τῶν ἐπισήμων ἐφλέχθησαν τόποι' καί τινα δὲ 
Ν ς Ἂ 

χωρίτην μοναδικὸν μετιόντα βίον εὑρὼν ὁ λεὼς ἀνὰ τοὺς 
Μ 4 “ Ἁ υ » [ 4 

οἴκους Μαρίνου τοῦ [| Σύρου, τὴν κεφαλὴν ἀπέτεμε λέγων 
λὰ “ “ “ ὑποθήκαις τούτου τὴν ῥῆσιν προστεθῆναι" καὶ κοντῷ περι- 

“4 , ς Ν “- ΄ 

αρτήσας ἀνέκραγεν ἐπιτωθάζων ὡς αὐτὸς ἄρα τῆς τριάδος 
5 ΄ " Ν Ὁ“ Ν [ , " , 

ἐπίβουλος εἴη. Καὶ οὕτως τὰ τῆς στάσεως ἤρθη πάντα 
“. , ἃ “ 3 Ν ς , «ς Ν ΄ 

ληϊζομένης καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ὑπερβάσης, ὡς τὸν βασιλέα 
Ν ᾽ , 7 

πρὸς ἀνάγκης οἰκτιζόμενον στεφάνων ἄνευ πρὸς τὴν ἱππο- 
, ᾽ ΄ 7 “ “Ὁ 7 ῇ 

δρομίαν ἀφικέσθαι, κήρυκάς τε τῷ δήμῳ διαπέμψασθαι 
ς ᾽ ’ 

βοῶντας ὡς καὶ τὴν βασιλείαν ἑτοιμότατα μὲν ἀποτί- 
“Ὁ , 

θεται, τῶν ἀδυνάτων δὲ καθεστάναι πάντας ἐπὶ ταύτην 
5 Ἂ [7 “ » ͵ [4 Ἂς ᾿ 

ἀναβῆναι, ἥκιστα πολλῶν ἀνεχομένην, ἕνα δὲ πάντως 
3. “Ὁ Υ͂ τυγχάνειν τὸν μετ᾽ αὐτὸν ταύτην διακυβερνήσοντα. ἵὕΑπερ 

, εν Υ “ 

θεασάμενος ὁ λεὼς ὥσπερ ἔκ τινος θείας «ῥοπῆς » μετετί- 
3 ΄ 

θετο, καὶ παρεκάλει τὸν ᾿Αναστάσιον τὸν στέφανον περι- 
Ν , 7 θέσθαι ὑποσχόμενος τὴν ἡσυχίαν ἄγειν. 

- 9 ΄ 5 “ , ε ἘΔ ᾽) ἢ Ν 

Οἷς ἐλάχιστον ἐπιβιώσας χρόνον ὁ ᾿Αναστάσιος ἐπὶ 
ῇ Ἷ Ν Ν 

τὴν ἑτέραν μετεχώρησε βιοτήν, ἔτεσιν ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν 

1 ἀωρὶ τν 3. καὶ Οἵ, Ζν προσθήκη Β 5 ἐς οὔ. Βν 

6 χριστιανῆς ν ἡ αὐ[τὸν] εναῃ. Β 8 οὔπω] οὐ Α 9 τετυ- 
κὼς Β βασιλείας ΑΡΒ ν το ὅτε] οὔτε Β ν 19 αὐτὸς] οὗτος Μ4]4]. 

εἰ Ουδιηευ. 20 ἐπίβουλος] ὁ φίλος τοῦ ἐχθροῦ (τατηετ. εἰ ἀδοῖρ. Μοη. 
22 στεφάνου Ῥν 24 [ἀπο]τίθεται εναῃ. Β 25 πάντα Α 

“6 ἀνεχομένων ΒΝ 27 τὸν] τῶν Α 28 θείου Α ῥοπῆς Ξ0ΡΡΙ. 

ΟΙΠγ. 31 δηΐβ οἷς 11 ἘΠ Ὸτ σαΡ. εἴ μὲ ἴἢ τηδΊρ. Ζ χρόνοις Β 

ἮἾ 

5 

ΙΟ 

25 

30 
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πρὸς τρισὶ μησὶ καὶ ἡμέραις ἴσαις τὴν Ρωμαίων διϊθύνας 
᾿ βασιλείαν. 

᾿- 

3 ὙἘΤέλος τοῦ γ΄ τόμου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Ἐϊαγρίου. 

1 ἴσαις ογτη. ἃ 3 οἴ. τῆς...Εὐαγρίου οτὰ. Β 



Τάλε ἔνεοτιν ἐν τῷ τετάρτῳ τόμῳ τῆς ἐκκληοιδοτικῆς 8382 

ἱοτορίὰς ΕΥ̓ΔΓΡΙΟῪ οχολδοτικοῦ" 

“"»- “ ’ 

α΄. Περὶ τῆς Ἰουστίνου τοῦ πρώτου βασιλείας. 
’, ν» ’ὔ “Ἅ᾿ 3 ’ Ν ,ὔ “ ’ὔ 

β΄. Περὶ ᾿Αμαντίου τοῦ εὐνούχου καὶ Θεοκρίτου, ὁπως τε τού- 

τους ὃ ̓ Ιουστῖνος ἀνεῖλεν. 

γ. Ὡς καὶ Βιταλιανὸν ἀνεῖλε δόλῳ ὃ Ἰουστῖνος. 
“-“ “- ΄ 3 

δ. Ὅπως καὶ Σευῆρον ἐξελάσας Παῦλον ἀντεισήγαγε, μετ 
’ 

ὀλίγον δὲ καὶ Εὐὐφράσιος τὸν ᾿Αντιοχείας θρόνον κατέσχεν. 
“ “" 3 »“" 

εἐ. Περὶ τῶν γεγονότων ἐμπρησμών ἐν ᾿Αντιοχείᾳ καὶ σεισμῶν, 
Ψ Ν 3 ’ὔ Ν 3 ’ὔ 

ὅτε καὶ Εὐφράσιος συγχωσθεὶς ἐτελεύτησεν. 

ς΄. Περὶ ἘἜ φραιμίου τοῦ μετὰ Εὐφρασιον. 
“ Ν “ Ν 3 , ἴω “- 

ζ. Περὶ Ζωσιμᾶ καὶ Ἰωάννου τῶν θαυματουργῶν. 

η΄. Περὶ καθολικῶν παθημάτων. 
ε “ “ “" 

θ΄ Ὡς Ἰουστῖνος ἔτι ζῶν συμβασιλεύειν αὐτῷ τὸν ᾿Ιουστινι- 
Ν “ 

ανὸν εἵλετο. 

(. Ὅτι Ἰουστινιανὸς μὲν τοὺς τὴν Χαλχηδοναίων σύνοδον 
3 4 3 ΄ ΄ Ἂς Ἂς 9 ,ὔ 2 ἀποδεχομένους ἠγάπα, Θεοδώρα δὲ τοὺς ἐναντίους ἔστεργεν. 

ια. ὭὩς ἤΑνθιμον τὸν Κωνσταντινουπόλεως ὃ Σξευῆρος διέ- 
ἃ στρεψε καὶ Θεοδόσιον τὸν ᾿Αλεξανδρείας: οὗς ὃ βασιλεὺς ἐξελάσας 

ἑτέρους κατέστησεν. 
3 -“ “- 

ιβ. ἊἜκ τῆς ἱστορίας ἹΤροκοπίου Καισαρέως περὶ Καβάδου τοῦ 
“ ,ὔ Ν ΄ Φ' αὶ 3 “ 

Περσῶν βασιλέως, καὶ Χοσρόου υἱοῦ αὐτοῦ. 
ὕ ν 9 ὰ ἊΨ Ψ Ν “-" 3 ’ὔ 

ιγ. Περὶ ᾿Αλαμουνδάρου καὶ ᾿Αζαρέθου, καὶ τῆς ἐν Βυζαντίῳ 
’ “ 9 ’ ’ὔ ᾿ς ’ 

στάσεως τῆς ἐπίκλην λαβούσης τὸ Νίκα. 

ιδ΄͵ ἹΠΕερὶ ᾿Ονωρίχου τοῦ Βανδίλων ἄρχοντος, καὶ τῶν γλωσσο- 

τομηθέντων Χριστιανῶν παρ᾽ αὐτοῦ. 

ι΄. Περὶ Καβαώνου τοῦ Μαυρουσίου. 

2 σχολαστικοῦ οτὴη. Β 5. ᾿Ιοστῖνος Β 6 καὶ οτι. Βν Βιτάλιον Β 
8 Εὐῴφράσιον Ῥ [2 ᾿Ιωάννη τοῦ θαυματουργοῦ Ῥ τό Χαλχη- 

δοναῖς Ρ Χαλχηδόνων Β ν 19 οὗ-ς7 ὃς Β 23 ᾿Αλαμουνδαρίου Ῥ 
25 Βανδέλων Β 26 περὶ αὐτοῦ 

τσ 

ΙΟ 

15 

20 

25 
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ις΄, Περὶ τῆς Βελισαρίου κατὰ Βανδίλων ἐκστρατείας, καὶ τῆς 
,’ 5» ,ὔ τούτων ἐξολοθρεύσεως. 

ιζ΄. Περὶ τῶν ἀπὸ ᾿Αφρικῆς ἐλθόντων λαφύρων. 
’ Ἁ “ 5 Ν ’ 3 -“- ε »"“" »“" 3 ’ 

ιηή. Περὶ τῶν ἀπὸ προσώπου Ἰησοῦ υἱοῦ Νανῇ ἀποφυγόντων 

5 Φοινίκων. 

ιθ΄. Περὶ Θευδερίχου τοῦ Γότθου καὶ τῶν ἐν Ῥώμῃ συμβάντων 
ε» 3 ΛὍἌΦὍΝ “"Ἵ ’ ᾽ “ Ἀ ε ’ «6 ’ πὸ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι τῶν χρόνων ᾿Ιουστινιανοῦ, καὶ ὡς πάλιν ἡ Ῥώμη ὑπὸ 
Ῥ ’ ’ 5 ’ ὃ , ἢ 3 3 -“" 

ὡμαίοις γέγονεν, Οὐιττίγιδος φυγόντος ἀπ᾽ αὐτῆς. 
͵ ε ε ’ Ἔ ΕῚ “ ’ 3 ΄“ 

κ΄. Ὡς οἱ λεγόμενοι ρουλοι ἐν τοῖς χρόνοις Ἰουστινιανοῦ 

το ἐχριστιάνισαν. 

κα Ὥς πάλιν ὑπὸ Τότθοις γεγονυῖαν τὴν Ῥώμην αὖθις ὃ 
’ 

Βελισάριος ἀνεσώσατο. 

κβ΄. Ὡς καὶ ᾿Αβασγοὶ τηνικαῦτα ἐχριστιάνισαν. 

κγ΄. Ὥς καὶ οἱ τὸν Ταναὶν οἰκοῦντες τηνικαῦτα ἐχριστιάνισαν" 
Ἀ -“- 

15 καὶ περὶ σεισμών ἐν Ἑλλάδι καὶ ᾿Αχαίᾳ γεγονότων. 

κδ΄. Περὶ Ναρσοῦ τοῦ στρατηγοῦ καὶ θεοφιλείας αὐτοῦ. 
΄ ε ε ΄ ’ Ἀ δ “-“ 3 ’,ὕ 3 

κε. ὩὭὩς ὁ Χοσροης φθόνῳ τακεὶς ἐπὶ ταῖς εὑημερίαις Ιουστινι- 
“ Ἀ ε ’ἢ "» ’ Ἁ ὥ, ’ὔ ΄“" 

ανοῦ, κατὰ Ῥωμαίων ἐστράτευσεν, καὶ πλείστας πόλεις καθεῖλε 
Ῥ “. ’ " -ς Ἀ ἈΝ (λ 3 ’ 

ὡμαϊκάς, ἐν αἷς καὶ τὴν μεγάλην ᾿Αντιόχειαν. 
, ΠπΠ Ν - ’ θ ,ὕ 9 ἾἌ ’ - ’ὔ Ἁ 

20 κς΄. Περὶ τοῦ γεγονότος θαύματος ἐν ᾿Απαμείᾳ τοῦ τιμίου καὶ 

ζωοποιοῦ ξύλου τοῦ σταυροῦ. 

κζ΄. Περὶ τῆς εἰς [Ἔδεσαν ἐκστρατείας Χοσρόου. 
’ Ἀ »- ’ὔ 5 Ψ ως ’ κη. Περὶ τοῦ γεγονότος ἐν Σεργίου πόλει θαύματος. 

Ἀ »-“" ΓΩῚ ’ κθ΄. Περὶ τοῦ λοιμικοῦ πάθους. 

25 λ΄, Περὶ τῆς φιλοχρηματίας καὶ ἀπληστίας ᾿Ιουστινιανοῦ. 
’ - Σ “ ΄“-“ 

λα΄. Περὶ τοῦ μεγάλου ναοῦ τῆς ἁγίας Σοφίας, καὶ τῶν ἁγίων 

ἀποστόλων. 
γέ "Ὺ ΄“- -ς “- 

λβ΄. Περὶ τῆς ἐν τῷ κυανῷ χρώματι τοῦ βασιλέως μανίας 

μᾶλλον ἢ φιλίας. 

30 λγ΄. Περὶ Βαρσανουφίου τοῦ ἀσκητοῦ. 

λδ΄, Περὶ Συμεὼν μοναχοῦ, τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ. 
λ ’ὔ ἈΝ » “ Ἀ 3 ΄“"'᾽ ε ’ὕ ΄»“Ἢ 

εἐἡ. Περὶ Θωμᾶ μοναχοῦ, καὶ αὐτοῦ ὁμοίως προσποιητοῦ 

σαλοῦ. 
’ ἈΝ »“- “ ΄ Ἀ »“ ’ὕὔ »- 

λς΄. Περὶ Μηνᾶ τοῦ πατριάρχου, καὶ τοῦ γεγονότος τηνικαῦτα 
͵ὕὔ » Ἀ »“ Ύε ’ἅ ’ 

35 θαύματος εἰς τὸ τοῦ Ἕ βραίου παιδίον. 
» ΄ ,’ » ᾽ “- “- “- (λ Δ 2 

ζ. Τίνες κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ τῶν μεγάλων πόλεων ἦσαν 

ἐπίσκοποι. 

2 ἐξολεθρεύσεως Τιν ἐξοθρεύσεως Β 4 τῶν οτη. Ρ ἡ καὶ 

Ῥοβί ὡς αἀά, Ρ 8 Οὐττίγιδος Ῥ αὐτοῦ Ἐν 20 καὶ ζωοποιοῦ 
οῃ. Ρ 28 κυανῶν Ῥ 
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λη. Περὶ τῆς ἁγίας οἰκουμενικῆς πέμπτης συνόδου, καὶ διὰ 
ποίαν αἰτίαν συνέστη. 

λθ΄. Ὡς Ἰουστινιανὸς τῆς ὀρθῆς δόξης παρατραπεὶς ἄφθαρτον 

τοῦ Κυρίου τὸ σῶμα ἐπρέσβευσεν. 
͵ 

μ΄. Περὶ ᾿Αναστασίου ἐπισκόπου ᾿Αντιοχείας. 
’ Ν “ ΄ 3 “ 

μα΄. Περὶ τοῦ θανάτου ᾿Ἰουστινιανοῦ. 

3 ὀρθοδόξης περιτραπεὶς Βν 5 ἀρχιεπισκόπου ν 



ἘΤΒΕΓ ΝΥ ΊΝΌΕΝΝ [51 

Κεφάλδιὰ ἃ ἐκκληοιδοτικῆς ἱοτορίὰς ΕΥἀγριου ἀπὸ ἐπάρχων 
ΟχολδοΤιΚΟΥ͂. 

α΄. Περὶ τῆς ᾿Ιουστίνου τοῦ γέροντος βασιλείας. 
, Π Ν “- ᾽ ’, Β ἣν “ 

β΄. ερὶ τῆς ἀναιρέσεως Βιταλιανοῦ. 

Ε γ. Περὶ τῆς φυγῆς Σευήρου. 

δ΄ Περὶ τῆς χειροτονίας καὶ ἀναχωρήσεως Παύλου Α ρὶ τῆς χειροτονίας χωρήσεως ᾿ 

ε. Περὶ τῆς Εὐφρασίου χειροτονίας. 

ς΄, Περὶ τῶν σεισμῶν ᾿Αντιοχείας. 

ζ. Περὶ τῆς χειροτονίας Εὐφημίου. 

ιο ἢ. περὶ τῶν θαυμάτων Ζωσιμᾶ. 

θ΄ Περὶ τῶν παθημάτων Δυρραχίου, Κορίνθου, ᾿Αναζάρβου 

καὶ ᾿Ἐδέσσης. 

ι. Περὶ τῆς βασιλείας ᾿Ιουστινιανοῦ. 

ια,. Περὶ τῆς χειροτονίας ᾿Επιφανίου Κωνσταντινουπόλεως 

1:5 [καὶ] 

ιβ΄. Περὶ ἐκβολῆς ᾿Ανθίμου Κωνσταντινουπόλεως [καὶ Θεο- 

δοσίου ᾿Αλεξανδρείας]. 

ιγ. Περὶ Θεοδοσίου ᾿Αλεξανδρείας. 

ιδ, Περὶ Ζωΐλου ᾿Αλεξανδρείας. 

25. ιε΄, Περὶ ὧν γράφει Προκόπιος γενέσθαι μεταξὺ 

[ις΄, Περὶ] Ῥωμαίων καὶ Περσών. 

ιζ. Περὶ τῆς στάσεως τοῦ Νίκα. 

ιη. Περὶ τῶν ἐν ᾿Αφρικῇ γενομένων. 

ιθ, Περὶ τῶν ἐν ᾿Ιταλίᾳ γενομένων. 
’ Ν ς “ ’ 

2. κ΄. Περὶ τῶν ᾿Αβασγῶν χριστιανισάντων. 

κα΄. Περὶ ἐκδρομῆς Γότθων καὶ σεισμῶν καθόλου. 

κβ΄. Περὶ Ναρσοῦ καὶ τῶν γενομένων ἐν Ῥώμῃ. 
’, ψφ ἃ ΄ 3 ’, Ρ.. 3 ’ ε ΄ » 

κγ. Περὶ ἁλώσεως ᾿Αντιοχείας καὶ ὧν ἐποίησεν ὁ Χοσρόης εἴς 

τε Ἔδεσσαν καὶ τὰς λοιπὰς πόλεις. 

Ηης ᾿πάϊσετη μαρεΐῖ Α 7 εχϑρεοίεβ ᾽᾿Εφραιμίου 15 καὶ ΟὈ]ΙοΥ. 

τ6 καὶ Θεοδοσίου ᾿Αλεξανδρείας ΟὈ] ΘΓ. 20 νἱἀεηπίυγ οαρίία ιε΄ εἰ ἐφ΄ 
ῬΕΥΡοσαπ ἀἰϊδιϊποία ἔαϊ556 ἃ ΠΙἸΌΥΑΥΪΟ ααΐ ΠΌΘΟΝ. οἴ νοσθ5 περὶ ΓαΌΤΟ ΟΟ]ΟΥα 

Ρἰηχιΐ 
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Ν ΄“» “ “ “Ἅ 

κδ΄. Περὶ τοῦ γενομένου κοσμικοῦ λοιμοῦ. 
᾽, ᾿ς "ἢ “. . "ἡ - ε» 9 ,ὕ 

κε. Περὶ Ἰουστινιανοῦ, καὶ ἔκφρασις τῆς ἁγίας ἐκκλησίας 

Κωνσταντινουπόλεως. 

κα΄. Περὶ βίων διαφόρων μοναχῶν. 
’ κζ. Περὶ θαύματος γενομένου ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπὶ 58 

Μηνᾶ. 
΄ Ν “ , Ν -“ 3 9. «( ’, 

κη. Περὶ πέμπτης συνόδου καὶ τῶν ἐν αὐτῇ γενομένων. 
! ἊΝ 09 , νον 3 , ν 3 ’, 

κθ΄. Περὶ ἀφθάρτου οὗ ἐκίνησεν ᾿Ἰουστινιανός, καὶ ᾿Αναστασίου 

πατριάρχου. 
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΟΜΟΣ Δ' 

1, ᾿Αναστασίου δέ, ὥς μοι λέλεκται, πρὸς τὴν ἀμείνω Νίεερμ. 
ΧΥΙΙ 

5 μεταχωρήσαντος λῆξιν, Ἰουστῖνος, Θρᾷξ γένος, τῇ ἁλουρ- ΤΕΛΕΙ͂, κἷδ 
γεῖ ἀμπεχόνῃ χρῆται, ἐνάτην ἄγοντος τοῦ Πανέμου; ἰρακος ότο 

μηνός, ὃς ᾿Ιούλιος παρὰ “Ῥωμαίων ὠνόμασται, χορ ματι. “Ἂν μν βὰς ̓ 
ζούσης κρ ᾿Αντιόχου ἕκτον καὶ ἑξηκοστὸν καὶ πεντα- αν 

κοσιοστὸν ἔτος, ὑπὸ τῶν ἀτιοομω σωματοφυλάκων ἘΣΎ 

ιο ἀναρρηθεὶς ὧνπερ καὶ ἦρχεν, ἡγεμῶν τῶν ἐν τῇ αὐλῇ Ζοιάν. τῇ οός 

τάξεων καθεστώς. ἹΠεριέθετο δὲ τὴν ἀρχὴν τὴν αὐτο- 
κράτορα πάσης ὑπέρτερον ἐλπίδος, ὅτι γε πολλοὶ καὶ 
ἔξοχοι καὶ πρὸς πᾶσαν εὐδαιμονίαν ἥκοντες καθειστή- Ῥιοοορ. ἱ 5ο 

κεισαν τῆς ᾿Αναστασίου συγγενείας, πᾶσάν τε δύναμιν 
ι5 ἐφελκόμενος. τὴν τοσαύτην αὐτοὺς ἀρχὴν περιβαλεῖν 

ἐξισχύουσαν. 

σ΄ Ἣν δέ γε καὶ ᾿Αμάντιος τῶν βασιλικῶν κουτώνων (τε τ0ϊ4.ὄ 
προεστὼς ἐς τὰ μάλιστα δυνατός. ὋΣ ἐπειδὴ μὴ θεμυτὸν εὐτ τῷ ν 

ἦν ἄνδρα τῶν ἀνδρείων ἐστερημένον ἐς τὴν Ῥωμαίων παρ- 

:9 ελθεῖν ἀρχήν, ἐβούλετο Θεόκριτον πιστόν οἱ τυγχάνοντα 
τὸν στέφανον τῆς αὐτοκράτορος ἀρχῆς περιβαλέσθαι. 
Καὶ δὴ τὸν ᾿Ιουστῖνον μετάπεμπτον ποιησάμενος χρή- 
ματά οἱ μεγάλα δίδωσι, διανεῖμαι κελεύσας τοῖς ἐς τοῦτο 
μάλιστα ἐπιτηδείοις οἵοις τε οὖσι τὸ ἁχουργὲς σχῆμα τῷ 

1--3 οὔ. ἃ ι ᾿Επιφανέως.. ἐπάρχων οἵη. Β 4 ἃ ἴῃ τηαῖρ, ἃ 
6 πανσήμου ἃ ἡ παρὰ] πρὸς ἐν 15 αὐτοῖς ν 17 γε οἴ. ΑΒν καὶ 

οἵὰ. Ρ 19 ἐστερημένων Β 20 7 λοοεγίες Μαγς6]]. (τη. ἃ. 510, 

Θεοκριτιανόν ΖοΠΔΓΥ., Θεόκτιτον ΓΥΔΙΏΘΥ. 21 περιβάλλεσθαι Ῥν περιθέσθαι 

Β 22 μετάμπτον Β 23 κελευσαι ἴῃ κελεύσας σΟΥ̓. 1, 24 τῷ] τὸ Β 



ΝΊσΕΡΗ. 
ΧΙ 

Μαδ]4]. 411, 
412 

Τοῆ. ΝΙΚκῖα 
ς. 90, Ρ. 502 

ὙΠΕεορἤδῃ. 
τός 

Ζοπδυ. 1 
266 

ΝΙΤΕΡΗ. 
ΧΥΙ 2 
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α Χ Ἂ [ι. - , 
Θεοκρίτῳ περιθεῖναι. Ὃς εἴτε τὸν δῆμον τοῖς χρήμασιν 

“ 7 3 ἢ, 

ἐξωνησάμενος, εἴτε τὴν τῶν καλουμένων ἐξκουβιυτόρων 
5 Χ ᾿ 5... Ὁ ᾽ ἐ Ν 2 ᾿ λ, 

εὔνοιαν, φασὶ γὰρ ἐπ᾽ ἀμφότερα, τὴν ἀρχὴν περιεβάλετο. 
“ ’ , Αὐτίκα γοῦν μεθ᾽ ἑτέρων τόν τε ᾿Αμάντιον Θεοκριτὸν τε 

. 3 “ 5 Ψ, 

ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνισεν. 
-“" , Γ 

38. Τὸν δέ γε Βιταλιανὸν ἐπὶ τῆς Θράκης τὰς δια- 
ἃ “ 7 

τριβὰς ποιούμενον, ὃς ᾿Αναστάσιον ἐξῶσαι τῆς βασιλείας 
“ 

ἐβουλήθη, πρὸς τὴν Κωνσταντίνου μετακαλεῖται πόλιν, 
Ν “ Ν Ν 

δείσας μὲν αὐτοῦ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἀμφὶ τοὺς πολέμους 
ἴω “Δ 3 Χ Ἁ ἐμπειρίαν τό τε παρὰ πᾶσι κλέος καὶ ἣν εἶχεν περὶ τὴν 

Ἁ ς ᾿] 

βασιλείαν ἔφεσιν. ἘΕϊθυβόλως δὲ ἐπιστήσας ὡς οὐχ 
“ , , ὉἹ ἑτέρως αὐτοῦ περιέσεται εἰ μή τί γε φίλος εἶναι προσ- 

“ - ᾽ , ποιήσαιτο, καὶ τῷ δόλῳ προσωπεῖον ἀνεξέλεγκτον 
Ἂ, “Ὁ 

περιθείς, στρατηγὸν αὐτὸν ἑνὸς τῶν καλουμένων πραι- 
, 3 ,ὕ 3 Χ - Ν “ - ῇ 

σέντων ἀναδείκυσιν. ᾿Ἐπτὶ πλεῖον δὲ τῇ πειθοῖ χώραν 
Ν 3 3. Ὁ ͵ 7 ο 3 ς ᾿ϑ Ν Ν διδοὺς ἐπ᾽ ἐξαπάτῃ μείζονι καὶ ἐς ὑπάτους τὸν Βιταλιανὸν 

3 , δ “Ὁ ς ἷ Ὅν } νὴ εὐ ἀναβιβάζξει. Οὗτος τῆς ὑπατείας ἐχόμενος, ἐπειδὴ κατὰ 
Ν ἴ ΐ, » , ᾿ Ἄ τὰ βασίλεια γέγονεν, ἔν τινε μεταυλίῳ θύρᾳ δολοφονηθεὶς 

2 7 Ἁ ἴω ᾽ ᾽ »“ Ἀ ΄ ξ , 

ἐτελεύτησε, ποινὴν τῶν παρ᾽ αὐτοῦ κατὰ τῆς Ῥωμαίων 386 

ἀρχῆς παροινηθέντων ταύτην καταβαλών. ᾿Αλλὰ ταῦτα 

μὲν ὕστερον γέγονε. 
4. Τὸν δέ γε Σευῆρον ὃς τῆς ᾿Αντιόχου πρόεδρος ἐκε- 

χειροτόνητο, καθὰ τὰ φθάσαντα διηγήσαντο, ἐπεὶ τὴν ἐν 
ἮὟ 

Καλχηδόνι σύνοδον ἐφ᾽ ἑκάστης ἀναθέματι περιβάλλων 

οὐκ ἐπαύσατο, καὶ μάλιστα γε ἐν ταῖς καλουμέναις ἐν- 

θρονιστικαῖς συλλαβαῖς, καὶ ταῖς τούτων ἀμοιβαίαις ἃς 
διεπέμψατο τοῖς ἑκασταχοῦ πατριάρχαις---ἐδέχθησαν δὲ 

Υ 5., ὧν ᾿ ᾽ , , Ἃ 3 ΄ “ Ν 
μόνον ἀνὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρου πόλιν πρὸς ᾿Ιωάννου τοῦ μετὰ 

τὸν πρότερον ᾿Ιωάννην, Διοσκόρου τε αὖ καὶ Τιμοθέου--- 
ΩΥ Ἀ ᾽ν ς [ο ΄ ἴὰ 3 ἴον Ν 

αὲ καὶ μέχρις ἡμῶν διασώζονται, πολλαί τε ἐντεῦθεν κατὰ 

τῆς ἐκκλησίας ἐπανέστησαν ἔριδες καὶ ὁ πιστότατος 
Ψ ᾽ ῇ 2 “ [4] “Ὁ) 3 “ 

διῃρέθη λεώς, κελεύει ᾿Ιουστῖνος τῷ πρώτῳ τῆς αὐτοῦ 

2 ἐξκουβιτώρων ῬΒ ν 6 βῖῃ πιᾶῖρ. ἃ τὰς διατριβὰς οτη. Β ν 
8 ἠβουλήθη 12 ἑτέρως] ἑταῖρος ἴῃ τα5. Α εἰ οἵη. ΑΒ ν 

Ἰηβοσαῖ 1, 14 αὐτῶν Α πρεσέντων Α 15 ἐπὶ πλεῖον] πλείω ν 

τῇ] τὴν Β τό Βιτάλιον Β 18 μεταυλείω Ζν 20 καταλαβών ΑΡ ν 
αηία ἀλλὰ 1η1{Πππὶ Παρ. εἴ Ὑ ἴῃ τηᾶῦρ. Α 22 Ὑε οἵ. Α 23 ἐπειδὴ 

Βν 24 ἀναθέμασι 1.8 27 μὲν απίε τοῖς Δα. (Ὦγ., ρΡεΕΥΡθύδίῃ 
28 μετὰ] ἀπὸ Α 20 Διόσκορόν τε αὖ καὶ Τιμόθεον (γ., 564 οἵ. ΤΡ οταί. χὶχ 

[5 

20 

30 
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387 βασιλείας ἔτει συσχεθέντα τὸν Σευῆρον ποινὰς εἰσπρα- 

χθῆναι τῆς γλώσσης διατεμνομένης, ὡς ἐνίοις διατεθρύ- 
ληται, Εἰρηναίου τὴν πρᾶξιν ἐγχειρισθέντος ὃς ἐφειστήκει 

τῇ ἑῴᾳ τῶν ἀρχῶν ἀνὰ τὴν ᾿Αντιόχου. ἸΠιστοῦται δὲ τὰ 

5 περὶ τῆς κατ᾽ αὐτὸν ἐποχῆς τὸν Εἰρηναῖον ἐγχειρισθῆναι 

ὁ Σευῆρος πρὸς ἐνίους τῶν ᾿Αντιοχέων γράφων καὶ τὸν 
τρόπον τῆς φυγῆς διηγούμενος" ἔνθα μεγίσταις λοιδορίαις 
τὸν Εἰρηναῖον βάλλει ὡς πᾶσαν αὐτῷ φυλακὴν ἀκριβῆ 
περιθέντα μὴ διαδράναι τῆς ᾿Αντιόχου. 

το Εἰσὶ δὲ οἵ φασιν ὡς Βιταλιανὸς τὴν γλῶσσαν "ἘΠ: Μ3αὶ. ςττ, 

τήσατο τοῦ Σευήρου, εἰσέ τι παρὰ τῷ ᾿Ιουστίνῳ τὰ 17οἷν Νιιυ 

πρώτιστα δοκῶν φέρειν, διότι γε εἰς αὐτὸν ὕβριξεν ἐν ΠΡΟΣΩΩΝ 

τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις ὁ Σευῆρος. “πεν γει δ᾽ οὗνν τὸν" οὐνξεθανα τινεῖαυ τὸς 

θρόνον ἀνὰ τὸν Τορπιαῖον μῆνα, ὃν Σεπτέμβριον ἡ Ῥω- 

τι μαίων λέγει φωνή, ἕβδομον καὶ ἑξηκοστὸν καὶ πεντα- 

κοσιοστὸν ἔτος χρηματιζούσης τῆς ᾿Αντιόχου. Καὶ μετ᾽ 
αὐτὸν ἐς τὸν ἑαυτοῦ θρόνον ἄνεισι ἸΙαῦλος, κελευσθεὶς 
τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀναφανδὸν κηρύττειν. ἸΠαῦλος 
μὲν οὖν ἐθελούσιος ἀναχωρήσας τῆς ᾿Αντιόχου, τὴν Ὅους. νἱῖ 

:. πάντων στέλλεται πορείαν τὸν βίον διαμετρησάμενος. “ἢ 
Εὐφράσιος δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἐξ “Ἱεροσολύμων ἐπὶ τὸν κατ᾽ 
αὐτὸν ἄνεισι θρόνον. 

δ. Ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς ᾿Ιουστίνου χρόνοις ἐμπρησμᾶι τε Νίσερῃ. 

συχνοὶ καὶ δεινοὶ κατὰ τὴν ᾿Αντιόχου γεγόνασιν, ὥσπερ με 417, 

25 ἡγούμενοι τῶν γενομένων ἐν αὐτῇ φοβερωτάτων κλόνων 7. ναμα 

καὶ προοίμιον τοῖς παθήμασι παρεχόμενοι. Μετὰ γὰρ ὙΠεορΠδη. 
172 

,ὔ ἥ ᾿Ὶ “ ς , ΕῚ 

ανυν τινὰ κΚαὶί ΟΝ, Εν τω Εε δό ( ΕἾΕΘΡ Τ᾽ αὐτοῦ ῬΥοΟΟΡ. 215 388 βραχ ρ Ι ἑβδόμᾳ ἧς ἀντι 
͵ 

βασιλείας, μηνὶ δεκάτῳ, ἀνὰ τὸν ᾿Αρτεμίσιον ΨΙΝΝ ἤτοι εἶς, 

Μάϊον, ἐνάτῃ καὶ εἰκοστῇ αὐτοῦ ἡμέρᾳ, κατ᾽ αὐτὸ τῆς τι 

8. μεσημβρίας τὸ σταθερώτατον τῆς ἕκτης ἡμέρας τῆς 

καλουμένης ἑβδομάδος, βρασμὸς καὶ σεισμὸς ἐπελθόντες 

4 τῶν ἀρχῶν ἀεἸεπάππι να] ροίϊι5 ἴῃ ἄρχων σοΥΠσοηάπτῃ 8]. 8 ὡς] 

καὶ Βν 11 τὰ πρῶτα «πίε παρὰ Δαά. Β 11--ἰ2 τὰ πρώτιστα οτχι. Β 
14 θρόνων Α σεπτεύβριον Β τό «πίε καὶ μετ᾽ αὐτὸν Ἰηϊΐ. σαρ. 

εἰ ὃ ἴῃ τηαῖσ. Α 17 ἑαυτοῦ οτη. ΖΥ 19 οὖν οτχη. Α ἐθελούσιως 
ΑΙ, 20 μετρησάμενος ἃ 21 αηίᾳ Εὐφράσιος Ἰηϊΐ. οαρ. εἴ ε ἴῃ τηαῖρ, 

Α Εὐφράσιος] Επῤογις Τοἢ. ΕΡΙ65.1 41 23 ς᾽ ἴῃ πιαῖρ. Α 

τε. Ρ 24 δεινοὶ καὶ συχνοὶ Β 25 γεγενημένων ΖΥ τε αῃΐίς 

κλόνων αἀα. Α 
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[οὶ ον ο , Ὃ τῇ πόλει μικροῦ πᾶσαν ἀνατρέψαντες κατήγαγον" οἷς 
ον ᾿ ᾿ Χ ᾽ 2 “ 

καὶ πῦρ εἵπετο ὥσπερ τὴν συμφορὰν μετ᾽ αὐτῶν δια- 
«Ὁ Ν 5 - 5 ͵ Ν ἴω 

νειμάμενον. “Α γὰρ ἐκεῖνοι οὐ κατέβαλον, τὸ πῦρ 
3 ἣ ᾿ ! , Ἂ τὸ , Κ ᾿ 

ἀμφινεμόμενον ἐξηνθράκωσέ τε καὶ ἀπετέφρωσε. αἱ 
“ “ δὴ Ν Ὁ 

ὅσα μὲν τῆς πόλεως πέπονθεν ὅσοι τε τοῦ πυρὸς καὶ τῶν 
( ε ε “ἢ 

σεισμῶν ἔργον γεγόνασιν ὡς τὸ εἰκὸς ὑπέθετο, ὁποῖα τε 
4 Ν ,, , 7 θ [4] 

παράδοξα καὶ λόγου κρείττω συμβέβηκε, περιπαθώς 
[οὶ , - “ ἀφήγηται Ἰωάννῃ τῷ ῥήτορι, ὧδε τῆς ἱστορίας κατα- 

᾿ ΓΟ ᾽ ' 5 ἈΝ -“ ’ 

λήξαντι. Τελευτᾷ δ᾽ οὖν ἐγκαταληφθεὶς τοῖς πτωμασι 
ς 9 Ἷ »“"» ,ὔ ἌΧ Ν Ἂ 

καὶ ὁ Εὐφράσιος, ἄλλη τῆς πόλεως συμφορά, ἵνα μὴ τῶν 
[4 “Ἅ 3 

ἐπιτηδείων ὁ προνοῶν ἧ. 
2 β. ἐκτ . 2 “ [οὶ Σ 

606. ᾿Αλλ᾽ ἡ τῶν ἀνθρώπων σώτειρα τοῦ θεοῦ κηδε- 
ἵο “ Ὁ 

μονία, ἡ πρὸ τῆς πληγῆς τὰ φάρμακα πλάττουσα καὶ 
,. Ν » “Ὁ 3 “ , ς ᾿] 3 ΝΥ 

φιλανθρωπίᾳ τὸ ξίφος τῆς ὀργῆς θήγουσα, ἡ παρ᾽ αὐτὴν 
ΓῚ »“ ᾽ , 

τὴν ἀπόγνωσιν τὴν οἰκείαν ἀνοιγνῦσα συμπάθειαν, ᾿;φραί- 
“ γ “ Ν , μιον διανέστησε τῆς ἑῴας ἀρχῆς τὰς ἡνίας διέποντα 

»“ ᾽ , Ν Ὁ“ Ἂ , 

πᾶσαν ἀναζώσασθαι φροντίδα μηδὲν τῶν ἐπιτηδείων 
5 ων Ν ῇ “Δ » “Ὁ Ἂ , ᾽ 

ἐπιλιπεῖν τὴν πόλιν. Ὃν κἀντεῦθεν ἀγασάμενοι ᾿Αντιο- 
,ὔ “Ἢ. » ς ΄ ». ᾿ Ν 3 , 

χέων παῖδες εἰς ἱερέα ψηφίζονται' καὶ τὸν ἀποστολικὸν 
, εὴ “Ὁ Ι͂ 

λαγχάνει θρόνον ὥσπερ μισθὸν καὶ γέρα τῆς τοσαύτης 
“. 3, « Ν 

προνοίας τοῦτον κληρωσάμενος. ἸΠέπονθε καὶ αὖθις ὑπὸ 
σεισμῶν μετὰ μῆνας τριάκοντα. Τότε καὶ Θεοῦ πόλις 
«ς 3 ,] Ν ΕΝ Υ͂ 

ἢ ᾿Αντιόχου προσηγορεύθη πόλις, καὶ ἄλλης προνοίας 
Ἂν “ “ 

πρὸς τοῦ βασιλέως τυχοῦσα. 
:] 3. Ὁ Ἂ “ 2 7 5 “ ᾽ 7. ᾿Αλλ ἐπεὶ τῶν εἰρημένων ἐμνήσθημεν παθημάτων, 

, Ν᾿ ὁ 6 ͵ “ “- φέρε καὶ ἕτερα ἄττα τῶν ἀξιολόγων τῷ παρόντι προσθῶ- 
, “ἶ » ἡ »“ 4 

μεν πόνῳ, ἅπερ εἰς ἡμᾶς ἐκ τῶν ἱστορησάντων ἐνηνέκται. 
“ 4 “ Ζ ΄»- - ΄ , 

Ζωσιμᾶς ἀνήρ, γένος Φοῖνιξ, τῆς λεγομένης παραλίας, 
μ ῇ ’ -» 

κώμην Σίνδην πατρίδα κληρωσάμενος διέχουσαν τῆς τῶν 
7 ῇ 7 " 7, 

Τυρίων οὔτι σταδίους εἴκοσι, τὸν μονήρη διαθλεύων βίον, 
“ -“ 5 , Ν , -“ “ Ἀ “Ὁ 

οὕτως ταῖς τε ἀφέξεσι καὶ μεθέξεσι τῶν τροφῶν καὶ ταῖς 
) » “ “ , Ν Α ᾽ ξ «ς ἣ ἄλλαις ἀρεταῖς τοῦ βίου τὸν θεὸν εἰσοικισάμενος ὡς μὴ 

, ““ Ν ’ 

μόνον διορᾶν τὰ μέλλοντα, ἀλλὰ καὶ πάσης ἀπαθείας 

2 αὐτὸν Β 4 κατέλαβον ν 9 τελευτᾷ] τελευταῖον Β 14 φιλαν- 
θρωπία ν, φιλανθρωπίᾳ (Ὦτ., 4αὶ θήγουσα ἴῃ θέλγουσα ΟΟΥΤ., ῬΕΓΡΘΥΔΙῚ 
18 δηΐβ ὃν 1η]ΐ. σαρ. εἴ ὕ ἴῃ τηδῖσ. ἃ 20 γέρας ν 22 ὅτε ΝΙιο., φυοά 

τηδ}1 ΝΑ]. 28 δηίε Ζωσιμᾶς 1ηἰΐ. σαΡ. 1ὈΥ], εἴ ἢ ἴῃ πχᾶῖσ. ἃ 21 οὗτος 

ΑΒν 
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, ω “ - 5 μ ᾽ Ν Ν ἡ ῷ ,ὔ 

χάριν λαβεῖν, συνῆν τῶν τινι ἐπισήμων ἀνὰ τὴν Καί- 

σαρος πόλιν, ἣ μιᾶς τῶν ἸΠαλαιστινῶν ἡγεῖται: ἦν δὲ 
] ᾽ ᾽ 

ἄρα οὗτος ᾿Δρκεσίλαος, ἀνὴρ εὐπατρίδης τε καὶ λόγιμος, 
| εὖ τε ἀξιωμάτων καὶ τῶν λοιπῶν τῶν κοσμούντων ἀνδρὸς 
ἢ ϑ ἴω, -" ΓΑ] “ ’ 

5 βίον ἥκων. Οὗτος ὁ ΖΔωσιμᾶς ἐν τῷ ἀκαρεῖ τῆς ᾿Αντιό- 

χου πτώσεως ἀθρόον ἐπιστυγνάσας ὀλοφυρόμενός τε καὶ 
᾿ , , “ « 

μύχιον ἀνοιμώξας, δάκρυά τε τοσαῦτα σπείσας ὡς καὶ 
“- Ι 

τὴν γῆν ἐπιβρέξαι, θυμιατήριον ἐξητήσατο, καὶ πάντα 
- φ ΄ “ 

τὸν χῶρον ἐν ᾧ καθειστήκεισαν ἐπιθυμιάσας ἐπὶ γῆς 
το ἑαυτὸν ῥίπτει, προσευχαῖς τε καὶ λιταῖς τὸν θεὸν 

Ψ “- 

ἱλεούμενος. Εἶτα πυνθανομένου τοῦ ᾿Αρκεσιλάου τί 
ν Ὰ « “ » “ ψ Ν 3 Ν, 
ἄρα τὸ οὕτω διαταράξαν εἴη, διαρρήδην εἶπε τὴν ἠχὴν 

τῆς ᾿Αντιόχου πτώσεως αὐτίκα τὰ ὦτά οἱ περιβομβῆσαι. 
[2 ᾿Ὶ ᾽ " ᾿ Ἁ ΄ Ψ Ὥστε τὸν ᾿Αρκεσίλαον καὶ τοὺς παρατετυχηκότας ἐκ- 

ς " ι5 πεπληγμένους ἀναγράψαι τὴν ὥραν, εὑρεῖν τε ἐς ὕστερον 
ΠΣ ς ς “ ᾽ , Ἁ , “ 

οὕτως ὡς ὁ Ζωσιμᾶς ἀπεφήνατο. Διὰ τούτου πολλαί τε 
-“ τ Ν - 

καὶ ἕτεραι θεοσημεῖαι γεγόνασιν, ὧν τὸ πλῆθος παρείς, 

ἐπεὶ καὶ κρείττονος εἰπεῖν ἀριθμοῦ τυγχάνουσιν οὗσαι, 
» ΄ 
ἔνια λέξω. 

20 υ Ὗ , [οὶ [2] ΣῚ ΄ ἿἼἾ , » - 

Συνήκμαζε τῷ Ζωσιμᾷ ἀνήρ, ᾿Ιωάννης τοὔνομα, ταῖς 
» »“ Ἷ 3 ““ “Ὁ Α “Ὁ ᾿ 

ἀρεταῖς παραπλήσιος, ἐν Χουζιβᾷ τῇ μάνδρᾳ---κεῖται δὲ 
990 πρὸς τῇ ἐσχατιᾷ τῆς χαράδρας ἀνὰ τὸ ἀρκτῷον μέρος 

τῆς λεωφόρου τῆς φερούσης τοὺς διαπορευομένους ἐξ 
«ς ΄ ΄ 

“Ἱεροσολύμων ἐπὶ τὴν “ἹἹεριχουντίων πόλιν---τὸν μονήρη 
Ν 2 .. Υ , 5 Ν ε 5Ἡτε καὶ ἄϊλον διαπαλαίσας βίον, ἐπισκοπήσας δὲ τὴν 

ϑ 7 ") ΄ δ᾿ ς 3 , ς 
εἰρημένην μοι Καίσαρος πόλιν. Οὗτος ὁ ᾿Ιωάννης ὁ 

Χουζιβίτης, ἐπεὶ τὴν ᾿Αρκεσιλάου τοῦ λελεγμένου μοι 
-“ “ 2 “ 

γυναῖκα ἠκηκόει θάτερον τοῖν ὀφθαλμοῖν ὑπὸ κερκίδος 
7 Υ̓ ; ΘΟ. 

ἐκκοπέντα, δρομαίως ἤει πρὸς αὐτὴν τὸ πάθος ἐπισκε- 
͵ ᾽ 3 , ἣ ᾿ 

32. Ψόμενος. Ὥς δ᾽ οὖν ἐθεάσατο τήν τε κόρην ἐκπεσοῦσαν 
Ἷ ᾿Ά }Ὶ γ θ Ν ὃ 7 , » Ἵ 

τέλεον τε τὸν οφθαλμὸν ὁὀιαρρυέντα, σπόγγον ἐπιτάττει 
“ , ιρ “-“ “- 

τῶν τινι παρεφομαρτούντων ἰατρῶν ἐνεγκεῖν, εἰσαγαγεῖν 

2 Παλαιστήνων Α 2 λόγιος ΖΚ 6 ὀλοῴφυρμενος, ά 5 ροῖϑοτ., 
Ι,, φιοά ρῥταββίαγα νἱά, [2 διαταράξας Β 13 οἱ οπι. Α 
[4 παραετυχηκότας Β παρατετυχότας Υὶ τό τοῦτο 18 οὖσαν Β 

21 χουζικᾷ ΡΒ τῇ μάνδρᾳ] τῆ μάνδρα τῶ μοναστηρίω Α τῇ λαύρᾳ Ζν 

24 ἹἹεριχουντείων Ῥ ἱΙεριχονοίων ν 26 μοι οἴῃ. Α 27 Χουζουβίτης Β 
28 τὸν ὀφθαλμὸν Α 29 ἐκκοπεῖσαν ἴῃ τηᾶτρ'. ΟΟΥΓ. 1 δρομαῖος 

Βν 30 ἐθεάσαντο Β κόρρην 1, 22 τῶν] τὸ ΤὉὃὉ ν 

----πἰπἰπ τ ππέΠ ΠΡ’ ΠΠἔοεΠπΠπΠππᾺρ σσοσττοσυσσοἘὁὅὁρψ“σΠδΠὲ''οΠοΠἕΕσΕΨἕΠ΄ τ σο’ΨἘὌὁοὩω. τ τ’ --Π-ΠπππΠοὩο«Φᾳ«Φ«ἔἘ«Ἅοο- --...-- 
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τε τὸ διαρρυὲν ὡς ἂν δύναιτο, καὶ τὸν σπόγγον περι- 
θέντα τελαμῶσιν ἀναδῆσαι, οὔτι παρόντος ᾿Αρκεσιλάου. 
Ἔχτυχε γὰρ τῷ Ζωσιμᾷ παρὼν ἐν τῷ κατ᾽ αὐτὸν φρον- 
τιστηρίῳ, ὅπερ ἐπὶ τῆς Σινδηνῶν ἔκειτο κώμης, διεστώσης 

τῆς Καίσαρος σταδίους μάλιστα πεντακοσίους. Δρομαῖοι 

τοίνυν παρὰ τὸν ᾿Αρκεσίλαον ἐκτρέχουσίν οἱ ταῦτα 
διαγγέλλοντες. Καθῆστο δὲ πρὸς Ζωσιμᾷ ὁ ᾿Αρκεσί- 
λαος τὰς διαλέξεις ποιούμενος: ὅπερ ἐπειδὴ διέγνω, 

2 Ν Ν ᾿ 2 , Ν 

διωλύγιον ἀνεκώκυε, καὶ τὰς τρίχας ἐκτίλλων καὶ 

διασπῶν εἰς οὐρανὸν ἀνέπεμπε. Τοῦ δὲ Ζωσιμᾶ πυνθα- το 
“4 Ν ΨΨ ἐν Ν Ν τιν , »Μ, “ 

νομένου τὴν αἰτίαν, τὸ συμβὰν ὁ ᾿Αρκεσίλχαος ἔλεγε ταῖς 
5 “ ἈΝ “ ᾿ ῇ ᾿] Ἂν 

οἰμωγαῖς καὶ τοῖς δάκρυσι συχνὰ διακοπτόμενος. ᾿Αφεὶς 
3 κ᾿ ς ΝΝ 5.ἣἶν 5. τ Ν " ΄ 

οὖν τοῦτον ὁ Ζωσιμᾶς αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτὸν εἴς τι δωμάτιον 
5 , Μ “ “Ὁ «ς Ν - 4 ᾿Ξ 

ἐστρέχει ἔνθα τῷ θεῷ, ὡς θεμιτὸν τοῖς τοιούτοις, ἐνε- 
, Χ , [ Ν Χ ", “ 

τύγχανεν. Μετὰ δ᾽ αὖ τινα καιρὸν προσελθὼν ἔχαιρέν τε 18 
καὶ σεμνὰ μειδιῶν πρὸς ᾿Αρκεσίλαον ἔλεγε τὴν χεῖρα 

καταψήχων᾽ “᾿Απιθι χαίρων, ἄπιθι: ἡ χάρις τῷ Χουζι- 
βίτῃ δέδοται. ᾿Ιάθη σου τὸ γύναιον, ἄμφω τὼ ὀφθαλμὼ 
Μ ὑδὲ 2 ΄ ἊΜ Ὁ 3 ᾿ς [2 ΄“, 

ἔχει, οὐδὲν ἰσχυσάσης τῆς συμφορᾶς ἀφελέσθαι, οὕτω τοῦ 

Χουζιβίτου βουληθέντος. “ἽΟπερ καὶ γέγονεν ἀμφοῖν :ο β 

τοῖν δικαίοιν κατὰ ταὐτὸ θαυματουργησάντοιν. 
Τ , 5 7 α ,ὔ »Ν ᾿ ,ὔ "7 ούτῳ τῷ Ζωσιμᾷ καί ποτε ἐπὶ τὴν Καίσαρος ἰόντι 

3 ΄ , ὃ .- Ι 
ὀνάριόν τε παρασυρομένῳ ἐν ᾧ τῶν τινά οἱ ἐπιτηδείων 
3 Ζ , “, Ά, Ἁ “ ς ’ 3 ᾿ ἐπεβέβλητο, λέων ἔπεισι καὶ τὸν ὄνον ἁρπάσας ἀπήει. 

ς δὲ - 3. Ν Ν “ γ΄ , “ Ν 

Ο δὲ Ζωσιμᾶς ἀνὰ τὴν ὕλην εἵπετο μέχρις ὅτου διακορὴς 25 
ς , “Ὁ »,) ἴον ἃ 

ὁ λέων ἐκ τῆς θοίνης τοῦ ζῴου γέγονε: πρὸς ὃν ἐπι- 
΄ [4 ἊΝ 3 3 “4 

γελάσας ὁ Ζωσιμᾶς φησιν “᾿Αλλὰ γάρ, ὦ ἑταῖρε, τὰ 
Ν , 

τῆς πορείας ἐμοὶ διακέκοπται πάχητί τε ὄντι πόρρω τε 
- ς ’ὔ δ ’ Υ Ν γ “ 

τῆς ἡλικίας ἀφιγμένῳ, καὶ ] μὴ δυναμένῳ νωτοφορεῖν τὰ 391 
5 Ν -“-ἥν2' , 7] 3 “Ὁ Ω 2 , ἐπὶ τοῦ ζῴου σεσαγμένα. ᾿Αχθοφορεῖν οὖν ἀνάγκη σε 30 

Ν δ Χ “ ἰὲ " 24 - ᾿Ὶ “ παρὰ τὸν θεσμὸν τῆς φύσεως, εἴπερ ἐθέλεις τῶν ἐντεῦθεν 
ἴω 3 5 

τὸν Ζωσιμᾶν ἀπαλλάττεσθαι καὶ θηρίον αὖθις εἶναι ἡ ὋὉ 

Ι παραθέντα Β 8 αὐτὸ Β 4 κώμης] πόλις Β  διαγ- 

γέλοντες Α Ζωσιμᾶν Ζν 9 ἀνεκώκυϊ ε] στη τὰβ. Α ἀνεκώκυσε 

ΖΥ 13 τοῦτον] αὐτὸν Α 17 καταψήχων, ἡ ἴῃ υ σοΥ̓., 1, καταψύχων 

ΑΡΒν τῷ] τοῦ Ῥ 20 Χουζουβίτου Β 41 κατ᾽ αὐτὸ 1.Βν, τα 

ΒΌΡΕΥΒΟΥ. [,, κατ᾽ αὐτὸν Α 24 ἐβέβλητο Α 28 ὅτου] οὗ Ζν 30 ζῴου] 
ὄνου Ζν ἀχθροφορεῖν Β 

| 
Ι 

ΒΞ 

᾿ 
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Ν ω “ ἤ ᾽ , ς , Χ »“ 

δὲ τοῦ θυμοῦ καθάπαξ ἐπιλελησμένος ὑπέσαινε καὶ τῷ 

Ζωσιμᾷ προσέτρεχε πράως εὐθύς, καὶ διὰ τοῦ σχήματος 
ἐβόα τὸ πειθήνιον. Ὧι περιθεὶς ὁ Δωσιμᾶς τοῦ ὄνου τὸ 

- - [οὶ 7 , Ἁ 

φορτίον μέχρι τῶν πυλῶν τῆς Καίσαρος ἤγαγε, δεικνὺς 
“ - ᾿ ῇ “ Ψ , 5τοῦ θεοῦ τὴν δύναμιν καὶ ὡς ἅπαντα τοῖς ἀνθρώποις 
κ “ Ν ΄ “ ᾽ ΄Ὰ “ εἶ }: 

δοῦλά τε καὶ πειθήνια, ὅταν αὐτῷ ζῶμεν καὶ τὴν δεδο- 
“ ς “ , » , ᾽ 5 “ 4 

μένην ἡμῖν χάριν οὐ παραχαράττομεν. ᾿Αλλ᾽ ἵνα μὴ 
τοῖς πλείοσι τὴν ἱστορίαν παραμηκύνωμεν, ἐπάνειμι ὅθεν 
τὴν ἐκβολὴν ἐποιησάμην. 

[ο 8. Εἰσέτι ᾿Ιουστίνου τὴν αὐτοκράτορα διϊθύνοντος Νίοερι. 

ἀργήν, τὸ νῦν μὲν Δυρράχιον, ᾿Ἔπίδαμνος δὲ πάλαι, Μεϊαὶ. “7 
ΡΧΊΡ, " ρραχ ᾿ ἅ ᾿ ὙΠεορηδη. »“»» [.] ᾿ , 

πέπονθεν ὑπὸ κλόνου τῆς γῆς, ὡσαύτως δὲ καὶ Κόρινθος τόβ, τι 
- , » , 

ἐπὶ τῆς Ελλάδος κειμένη, εἶτα καὶ ᾿Ανάξαρβος τὸ 

τέταρτον αὐτῆς πάθος, ἣ τοῦ δευτέρου τῶν Κιλίκων 
“ ε “ “Ὁ 3, 

ι5 ἡγεῖται ἔθνους: ἃς ὁ Ἰουστῖνος πολλοῖς ἀνεκτίσατο 
, Ν Ἀ ι. Ἁ , Χ ἘΠ ἢ χρήμασι. Κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ ἡ "ἕδεσσα 

πόλις τῆς Οσροηνῶών μεγίστη τε καὶ εὐδαίμων τοῖς τοῦ 
Ἵ παραρρέοντος Σκίρτου χειμάρρου ὕδασι κατεποντώθη, 

΄ - “ 

ὥστε καὶ τὰ πολλὰ τῶν οἰκοδομιῶν παρασυρῆναι καὶ 

ὁ πλῆθος ἀναρίθμητον ἀπολέσθαι, οὺ τὸ ὕδωρ λαβὸν 
» , 7 ς ᾿ »“»" ᾿] Ἔνι “ ὥχετο. Μετεκλήθησαν τοίνυν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ᾿Ιουστίνου 
ΟΝ, π΄ Ψ Ἷ ᾿ ’ ε ῇ “ ᾽ “ 

ἡ Ἔδεσσα καὶ ᾿Ανάξαρβος, καὶ τούτων ἑκατέρα τῇ αὐτοῦ 

προσηγορίᾳ κατεκοσμήθησαν. 
ο , Σ “Ὁ 

9. Τούτῳ τῷ ᾿Ιουστίνῳ ὄγδοον ἔτος τῆς βασιλείας πικερμ. 
» ΝΜ , ς ΧΥῚΣ 7 

2: ἄγοντι ἐννέα τε μῆνας πρός τισιν ἡμέραις, ᾿Ιουστινιανὸς Μα3εὶ. 4:9, 
Ε κ ᾽ “- 7 ᾽ Ν “- , 424 

ἀδελφιδοῦς αὐτοῦ συμβασιλεύει, ἀναρρηθεὶς τῇ πρώτῃ Οἰτοπίο. 
“ "ΞῚ “ " ᾽ 7 7 Ὧν πὰ ᾷ 7 ᾿ Ῥᾷδςοῆ. 6τ6 

τοῦ Ἐξανθικοῦ ἤγουν ᾿Απριλίου μηνός, ἀνὰ τὸ πέμπτον Ὑδεορῆδη. 
Ἁ ΄ἊὉ 173 

καὶ ἑβδομηκοστὸν καὶ πεντακοσιοστὸν ἔτος τοῦ γρη- Οταῖιετ. 
Αη. Ῥασ “ ω ᾽ , , ὩΣ : 

ματισμοῦ τῆς ᾿Αντιοχείας. Καὶ τούτων ὧδε προελθόν- εὐὐ τος 
-»"᾿ "»“" “-“ ΘΟΣΘΙ, ἢ 

802 των, [ ̓Ιουστῖνος μεθίσταται τῆς ἐντεῦθεν βασιλείας, Ὁ ΝΗΣ 
᾿ ὉΠΔΓ. 111 269 

΄ Ν Ν , ς “ » Ν ᾿ ἐ « ΄ “ 

31 ὑπελθὼν τὴν τέλειον ἡμέραν ἀνὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ 
κ Ν ᾽ “ , 

Λώου, τοῦ καὶ Αὐγούστου μηνὸς, συμβασιλεύσας μὲν 

2 προσέτρεχε] ὡς ἔτρεχε Βν  παραχαράττωμεν᾽ 8 περικύνωμεν Β 

ΙΟ εἰσέτι] εἰς τι Α 11 Δοράχιον ΤΠΕοΟΡΠαη., Δορράχιον Μα]Δ4]. 
14 αὐτῆς οἴη. ν ΚΚηλίκων Α 15. ἀνεκτήσατο ΖΥ 17 ᾿᾽Οροσινῶν Α 
τοῖς] τῆς ων 20 ἀνάριθμον 1.8 21 μετεβλήθησαν Ῥ 24. 11 

τηδῖσ. ἃ 25 τισιν] τρισὶν ῬΒν, ἔξ (ῆτοπ. Ῥαβοῇ. 26 αὐτῳ 2 
27 ᾿Απριλλίου Ζν 20 ὧδε] οὐδὲ Β 



ΝΊςΕΡἢ. 
Χνὶ 7 

ΝΙςερῆ. 
ΧΥΙ 8 

Ι6ο ΕΝΔΟΒΚΙΙ 

ἸἸουστινιανῷ μῆνας τέσσαρας, τὰ ὅλα δὲ ἔτη τὴν αὐτο- 

κράτορα διανύσας ἀρχὴν ἐννέα πρός τισιν ἡμέραις. 
Ἰουστινιανοῦ δὲ μόνου τὴν ὅλην ἀρχὴν τῆς Ῥωμαίων 

ἐπικρατείας περιθεμένουύ, ἤδη τε τῆς ἐν Χαλχηδόνι 
, » ἃ Ν ς ΄ 3 

συνόδου κηρυττομένης ἀνὰ τας αγιωτατας ἐκκλησίας 5 
᾿Ά ᾽ “ θ ́  ὃ , » ᾿ “Ὁ 

κελεύσμασιν ᾿Ιουστίνου, καθά μοι διήγηται, ἔτι τὰ τῆς 
ἊΝ ΄“᾿ 3 Ὁ 

ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως ἔν τισι τῶν ἐπαρχιῶν 
“ ῇ Ν 

περιεδονεῖτο, καὶ μάλιστά γε κατὰ τὴν βασιλέως καὶ 
ῇ “ ἣ 7 ᾿ 

κατὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρου πόλιν: τῆς μὲν βασιλίδος τὴν 
3 ’, Ὁ ΝΆ Ά 

ἐπισκοπὴν πρυτανεύοντος ᾿Ανθίμου, τῆς δὲ ᾿Αλεξανδρέων 
,ὔ » Ἁ Ν 

ἐκκλησίας ἡγουμένου Θεοδοσίουί͵ Αμφω τε γὰρ τὴν 
, εὖ ῇ "ὃ ῇ κά 

μίαν καὶ μόνην ἐδοξαζέτην φύσιν. 
ΕῚ Ν Ά οὶ “- 8 Κ δό 

10. ᾿Ιουστινιανὸς μὲν οὖν τῶν ἐν Καλχηδόνι συνελη- 
“Ὁ “ ΄ 

λυθότων καὶ τῶν παρ᾽ αὐτῶν ἐκτεθειμένων μάλα γεννικῶς 
ς , , “- 7ὔ Ψ 

ἀντείχετο, Θεοδώρα δὲ ἡ τούτου σύνοικος, τῶν μίαν φύσιν 
Χ “ 3 “Ὁ , «ς 

λεγόντων" εἴτε καὶ τῶν ἀληθῶς οὕτως ἐχόντων---ἡνίκα 
,7 Ι ἵ, γὰρ ὁ περὶ πίστεως πρόκειται λόγος, πατέρες τε πρὸς 

»ἬἍ »“Ἰ]ΗῊι 7 Χ .“"» 

παῖδας, παῖδές τε αὖ πρὸς τοὺς φύντας διΐστανται, γυνή 
Ἂν , 2 4 “ 7 Ν 

τε πρὸς τὸν ἴδιον γαμέτην, ἀνήρ τε αὖ πάλιν πρὸς τὴν 
Ι͂ " Ν , 

ἰδίαν γαμετήν---, εἴτε καὶ κατά τινα συγκείμενοι οἰκονο- 
ς “Ὁ , Ι ᾿ς 

μίαν ἵν᾿’ ὁ μὲν τῶν λεγόντων δύο φύσεις ἐπὶ Χριστοῦ 
“ “ ς “Ὁ Ἁ Ἁ , [ “ 

τοῦ θεοῦ ἡμῶν μετὰ τὴν ἕνωσιν ἀντέχηται, ἡ δὲ τῶν 
, ᾽ὔ ᾿ »“ 3 

πρεσβευόντων μίαν φύσιν. “Ὅμως δ᾽ οὖν ἀλλήλοις οὐκ 
ϑὴ, ὅς Ὰ “ 

ἐνεδίδοσαν: ἀλλ᾽ ὁ μὲν τῶν ἐν Χαλχηδόνι συντεθειμένων 
, , 2 , [ Χ Ν “ Ρ] 3. .ἃ 

μάλα σπουδαίως ἀντελαμβάνετο, ἡ δὲ μετὰ τῶν ἀπ᾽ ἐναν- 
“- ἴω] , 

τίας ἰοῦσα τῶν λεγόντων μίαν φύσιν παντοίως προενόει, 
ἃ Ἅ ς ὃ Ἃ 40 λ Ν Ἁ, 2 ὃ ᾿ 

καὶ τούς γε ἡμεδαποὺς περιέθαλπεν καὶ τοὺς ἀλλοδαποὺς 
, ΄, ὃ ον Ἣ Χ (0 Ν ἾἼ μεγάλοις χρήμασιν ἐδεξιοῦτο. καὶ πείθει τὸν ᾽Ἴου- 

᾿ -“ 

στινιανὸν μετάπεμπτον Σευῆρον ποιήσασθαι. 
’ 

11. Σώζονται τοίνυν ἐπιστολαὶ Σευήρου πρός τε 
Ν " , ᾽ “δε 

ἸἸουστινιανὸν πρός τε Θεοδώραν' δι’ ὧν ἔστι λαβεῖν ὡς 
3 ᾽ .᾽ νὴ Ἁ Ἂ᾽ , ον 

κατ᾽ ἀρχᾶς τὴν πρὸς τὴν βασίλειον ὁδὸν διανεβάλετο 

Ι τέτταρας :ν αὐτοκρατορίαν ν 2 τισιν] τρισὶν Ζν, εἰκοσιδύο Μ414]., 

κβ Οἴδίησσ., εἴκοσιν Ζοηδυ. 6 κελεύμασινν Αν δδεδιήγηται Β 12 καὶ 

μόνην οἴῃ. ΒΝ 13 οὖν οἴῃ. Α 14 αὐ[τὸν] σιπ τα5. ἃ τό καὶ 

τῶν] καὶ αὐτῶν Ρτοροη. 4]. 18 παῖδές τε] παῖδάς τε Α 22 ἀντέ- 
χεται Α “6 οὖσα ΒΥ προὐνόει Ζν 20 Σεβῆρον Α εἰ ἴΐα Ρ]6- 
τυτηαὰβ 81 ὡὠτιοϊω, 32 βασιλείαν Β 

20 

25 

399 

31 



ΓΠΙΒΕΚΝΡ Ν 9--ἰ Ι6Ι 

ἃ ͵ 

μεθ᾽ ὃ τὸν ᾿Αντιοχείας καταλέλοιπε θρόνον: ὕστερον 
΄᾽ , ͵ ᾿ Γ., «ς ᾽ δὴ Ν 

μέντοι κατείληφε ταύτην. Καὶ γέγραφεν ὡς ἐπειδὴ πρὸς 
Ν 7 }] , “ι δ , ΄ ἾἯἌ θί Ἁ “Ὁ τὴν βασιλέως ἐγεγόνει ἐνέτυχέ τε τῷ ᾿Ανθίμῳ καὶ τῆς Το. Ἐρπε-. 

, ς..ὦ) ῳ Δ. τῆν ἕ λα - ν ᾿ Ϊ 42 
παραπλησίας οἱ δόξης εὕρηκε αὐτὸν καὶ τῆς εἰς τὸν θεὸν 

“ “ ἉΑ 

5 νομίσεως, πέπεικε τῆς καθέδρας ἐκστῆναι. Τέγραπται 
Ἁ » »-“ ΝῚ Ἁ , Ἁ , Ἀ Ἀ » 

δὲ αὐτῷ τὰ περὶ τούτων πρὸς Θεοδόσιον τὸν τὴν ᾿Αλε- 
“ “ 4 

ξανδρέων ἐπισκοποῦντα πόλιν" ἐν οἷς καὶ μεγαλαυχεῖ ὡς 
« Ἂ Ὁ 

τὸν αὐτὸν "Ανθιμον πέπεικεν, ὡς εἴρηται, τῆς ἐπὶ γῆς 
Ν “Ὁ Ἁ “ “ 

δόξης καὶ τῆς οἰκείας καθέδρας τὰ τοιαῦτα προκρῖναι 
το δόγματα. Φέρονται δὲ καὶ ᾿Ανθίμου πρὸς Θεοδόσιον 

᾽ ᾿ ἃ ϑ' ,ὔ ϑ' ᾿ “Ὁ. 

ἐπιστολαὶ περὶ τούτων, Θεοδοσίου τε αὖ πρὸς Σευῆρον 
καὶ ΓΑνθιμον, ἃς παρίημι καταλιμπάνων τοῖς ἐντυγχάνειν 

΄  ᾳ “Ὁ 

ταύταις βουλομένοις, ἵνα μὴ πλῆθος ἄπειρον ἐπεισκυ- 
κλήσω τῷ παρόντι πόνῳ. 

" μυ [οὶ 5. Ὅμως δ᾽ οὖν ὡς ἀντικρὺ τῶν βασιλέως κελευσμάτων 
»] Ἁ Ν ΄ Ἁ Ρ] ῇ 7 

ἰόντες καὶ μὴ δεχόμενοι τὰ ἐν Καλχηδόνι συντεθειμένα, 
Μ “Ὁ Ψ , ᾿] Γ, , Ν Ἁ Ν 

ἄμφω τῶν οἰκείων ἐξηλαθέτην θρόνων, καὶ τὸν μὲν 
.“ 7 “Ὁ 

᾿Αλεξανδρείας Ζωΐλος διαδέχεται, τὸν δὲ τῆς βασιλείας 
}] 7 «ς ᾽ ς , ᾿ “Ὁ 3 7 ᾽ 

Ἐὐπιφάνιος:" ὡς ἐν ἁπάσαις λοίποὸν ταῖς ἐκκλησίαις ἀνα- 

804 φανδὸν κηρύττεσθαι τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον, ] καὶ 

“1 μηδένα τολμᾶν ταύτην ἀναθέματι περιβάλλειν, τοὺς δὲ 
μὴ ταῦτα οὕτως ἔχοντας διὰ μυρίων συνελαύνεσθαι 

τρόπων πρὸς τὴν τοιαύτην ἰέναι συγκατάθεσιν. 

Γέγραπται δ᾽ οὖν ᾿Ιουστινιανῷ νομοθεσία ἐν ἡ τὸν ζους. νἱῖ 
Νὰ μ᾿ τὸ ἍΝᾺΝ 

25 Σευῆρον καὶ Ανθιμον σὺν ἑτέροις ἀνατεθεμάτικεν, ποιναῖς βατνων 

τε μεγίσταις ὑποτέθεικε τοὺς τὰ ἐκείνων πρεσβεύοντας 
ς Ἁ “-“ 

δόγματα: ὡς ἐξ ἐκείνου περὶ μὲν τὰς ἑκασταχῆ διακει- 
͵7 ᾽ , ᾽ Ἁ Μ Ν “ 2 Ἀ “Α͂ 

μένας ἐκκλησίας οὐδὲν ἔτι διερρωγὸς μεῖναι, ἀλλὰ τούς 

τε ἑκάστης διοικήσεως πατριάρχας ἀλλήλοις συμβαίνειν, 

8. τούς τε τῶν πόλεων ἐπισκόπους τοῖς ἰδίοις ἐξάρχοις 
7, , 4] “Ὁ 

ἕπεσθαι: καὶ τέσσαρας συνόδους ἐπὶ τῶν ἐκκλησιῶν 

3 τε τῷ] τῶν Β 4 τὸν οἵη. ἃ 6 τὰ οἵη. Ζν 14 πόνῳ] 
βίῳ ἐν, βιβλίῳ (Ὦγ. [5 δηΐς ὅμως ἰηϊϊ. σαρ. εἴ τὰ ἴῃ πηᾶῦσ. ἃ τό ἰόντε Ζ 

1 ἐξελαθέτην ν απίς καὶ ἰηἰξ. οαρ. εἴ ιβ ἴῃ τηδῦρ. Α 18 Ζωΐλος 
ΠΟ ΤΠεοάοβίο, 5βεα Ῥαι]ο, απ τηοχ Ρυΐβιιβ εγαΐ, βϑιισσαβϑιῖ; οἵ. ΤΠθορἤδη. 
2722.) Οὐάτηοσ, Δ. Ῥαγ. Τι ττο, 70]. ΝΙΚΙα ο. 02, 1ἡθοταῖ. ΧΧΙΙ 
19 ᾿Επιφάνιος ερίδοορυβ {πἰς δηίς Απιβίπλιτη, οαἱ βασοοθϑϑιὶ Μεηᾶς; οἵ. 
Οτδτηευ. 1]4. 112, ΤΠεορἤδη. 217, Μα]α]. 479. Ζομαῦ. 11 28ο, Γἰρογαΐ. ΧΧ 

21 ταύτην τολμᾶν Β 25 ᾿Ανθιμον] ἀνάθεμα Β ἀναθεμάτικε Ῥ 

Ε. ὦ! 
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ΩΣ Ν τ 

κηρύττεσθαι, πρώτην μὲν τὴν ἐν Νικαίᾳ, εἶτα τὴν ἐν 
Κ Ἴλ, ᾿ς ᾿ 3 ἮἘ , Ἃ, ῇ ὠνσταντινουπόλει, τρίτην τὴν ἐν ᾿φέσῳ τὸ πρότερον, 

ή Ν ῇ τετάρτην τὴν ἐν Καλχηδόνι. Τέγονε δὲ καὶ πέμπτη 
Ἷ “ , σύνοδος κατὰ κέλευσιν ᾿Ιουστινιανοῦ, περὶ ἧς τὰ πρόσ- 

»Ὁ»ἭἍ “ »“ ΓΟ 3 ἈΝ 

φορα ἐν τοῖς προσφόροις ἐρῶ καιροῖς, τέως τῶν ἀνὰ 8 
“ “ ῇ ,ὔ 7 

μέρος πραχθέντων ὑπὸ τοῖς αὐτοῦ χρόνοις λόγου τε ἀξίων 
, Ἂ 4 , «ς ,ὔ 

καθεστώτων τῇ παρούσῃ συνυφαινομένων ἱστορίᾳ. 
“Ὁ 4 

Νίςερῃ. 12. Τέγραπται δὲ ἸΠροκοπίῳ τῷ ῥήτορι τὰ κατὰ 
ΧΝ} ΙΟῸ 

τᾷ Ρίοοορ. Βελισάριον συγγράφοντι, ὡς Καβάδης ὁ Περσῶν βασιλεὺς 
ἱ 51-τϑβ ᾿ Α 

Χοσρόῃ τῷ παιδὶ νεωτέρῳ τῶν ἄλλων υἱῶν ὄντι περι- το 1), ώ 
“-“ ῇ, θεῖναι τὴν βασιλείαν βουληθείς, ἅμα Χοσρόῃ βουλεύει 

Ὁ ΄“ “45ι΄Λς 7] 5 Ά [ΔῚ 5 “ Ν 

ὥστε τῷ ] βασιλεῖ Ρωμαίων εἰς θετὸν υἱὸν ἐπιδοῦναι τὸν 395 
“ »“ »Ὃ“) ΄Ὸ΄“ 

Χοσρόην, ἵνα ἐντεῦθεν ἀσφαλέστατα «τὰ» τῆς ἀρχῆς 
» “Ὁ Υ͂ 3 Ν , ;Ζ ῇ ᾿] 

αὐτῷ διατεθείη. ᾿Ἐπειδὴ τοίνυν τούτων διήμαρτον εἰση- 
7 ἃ ἰο γήσει ἹΤρόκλου, ὃς παρεδρεύων ᾿Ιουστινιανῷ κυαίστωρ 18 

, Ἄ ΤΥ Ν “ ν ᾿ ᾿Ξ ᾿ » 

καθειστήκει, ἐπὶ μείζω τὴν πρὸς Ῥωμαίους ἔχθραν 
ἐξήγαγον. 

8. δὲ τὴ Φιλοπονώτατα τοιγαροῦν κομψῶς τε καὶ λογίως ἐκτέ- 
θ “ » Ἂ Π » “Δ ὃ Χ , ἐν ὍἊΝ ᾿ 
ειται τῷ αὐτῷ ἹΠΙροκοπίῳ ἃ δὴ πέπρακται ὑπὸ Βελισαρίῳ 

στρατηγοῦντι τῶν ἑῴων δυνάμεων “Ῥωμαίοις τε καὶ 30 
, Ν “ 3 

Ἱέρσαις πρὸς ἀλλήλους πολεμοῦσι. ἹἸΠρώτην μὲν οὖν 
, «ς 

νίκην ἀναγράφει Ῥωμαίων περὶ τὰ χωρία Δάρας τε καὶ 
,ὔ , ς , 5 

Νισίβεως, Βελισαρίου ᾿Ἑβρμογένους τε αὖ τὰ Ρωμαίων 
4 ΄] 

104. γ4.-ά. στρατόπεδα διακοσμούντων. Οἷς ἐπισυνάπτει καὶ ὅσα 
᾿ δεν, ἐ5 , : κατὰ τὴν ᾿Αρμενίων γέγονε χώραν, οἷά τε κατὰ τὴν 28 

εἶνε « 7 Ψ 7 “ 3 "ς ἊὉ »“ 

1υϊ4.8 Ρωμαίων εἰργάσατο γῆν ᾿Αλαμούνδαρος τῶν Σκηνιτῶν 
, ς ψ ἃ Ν , Ν ς Υ 

βαρβάρων ἡγούμενος" ὃς καὶ Τιμόστρατον τὸν 'Ῥουφίνου 
Ἰὃ Ἂ, Ν ᾿Ὶ “ Ρ] ᾽ " Ν , 5 ᾿ 

ἀδελφὸν σὺν τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν στρατιώταις ἐζώγρησε, καὶ 
, χρημάτων ὕστερον μεγάλων ἀπέδοτο. 

᾿ [ο] ͵7 ΓΟ ΝίςθρΗ. 18. ἹΠεριπαθῶς διέξεισι καὶ τὴν τοῦ λελεγμένου μοι 30 
ΧΥΝ ΤΟ 

ῬΙΟΟΟΡ. 

Ἵἢ 3 τέταρτον ΑΡΒ ν 6 αὐτοῖς Ζν 8 τγ ἴῃ τηδῦρ. ἃ δὲ ΟΠΊ. ΖΥ 
9 Βελησάριον Α Βελισσάριον ῬΒ ν συγγράφοντι ΟΥ̓. ΖΚ 11 ἅμα 

Χοσρόῃ οΥὰ. ΖΥ ἅμα Χοσρόης Α, επι. βουλεύει] βουλεύεται 1, βούλεται ῬΒ ν 
12 βασιλεῖ 501]Π1οςεἰ ᾿Ιουστίνῳ, οἴ. Ῥύοσορ. ἐπιδιδόναι Ῥ ν 13 τὰ 500- 

ῬΙΘνίτηι5 τῆς ἀρχῆς αὐτῷ] αὐτῷ ἡ ἀρχὴ ἐν 14 τούτων] τούτῳ Ἐν 
15 ᾿Ιουστινιανῷ ΠΟ τεοία, οἵ. ῬΙΌΘΟΡ. 52,1.3 κοιαίστωρν 22 'Ῥωμαίων 
ἀναγράφει Ζν 23 τε οἴῃ. ἃ 25 δ]ίθσιη τὴν] τῶν Β “6 Σκηνη- 

τῶν ΑΒ ν 27 ὃ.] ὡς Α Τιμόστρατον] Δημόστρατος ῬΥΟΟΟΡ. 

30 διεξίησι ΖΝ μοι οἵη. Ρ 



“σι 

20 

996 

τὸ σι 

30 
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Ν “ ς »“ἅ 

᾿Αλαμουνδάρου καὶ ᾿Αζαρέθου κατὰ τῆς Ῥωμαίων γῆς 
») [τ ’ Ἀ Ν 5 Ν Ἁ ͵ ἔφοδον, ὅπως τε τούτοις τὴν ἄφοδον ἐπὶ τὰ σφέτερα 

ποιουμένοις, πρὸς βίας τοῦ οἰκείου στρατοῦ ἐπὶ ταῖς ἠόσι 
κ ᾽ ΄ “ }] “ “Ὁ 

τοῦ Ἑὐφράτου Βελισάριος συνεπλάκη ἐπικειμένης τῆς 
7 ς 7 “ἊΨ ς Ῥ ’, ὃ θ “ πασχαλίας ἡμέρας, καὶ ὅπως ὁ Ῥωμαίων διεφθάρη στρα- 

-“ “ “ 

τὸς τῶν Βελισαρίου βουλευμάτων οὐκ ἀνασχόμενος, ὅπως 
- 7 1] “ τε ἹῬουφῖνος καὶ “Ἑρμογένης τὴν καλουμένην ἀπέραντον 

“ 

εἰρήνην πρὸς Πέρσας διέθηκαν. 

Οἷς ἐπάγει τὴν ἀνὰ τὸ Βυζάντιον γενομένην τῶν 

δημοτῶν στάσιν, ἣ προσηγορίαν τὸ σύνθεμα τῶν δήμων 
δέδωκε' τὸ Νίκα γὰρ ἐπίκλησιν καλοῦσι, τοῦτο τῶν 

δήμων ἀλλήλοις συναφθέντων σύνθεμα δόντων τῆς εἰς 

ἀλλήλους γνώσεως. Καθ᾿ ἣν Ὑπατιός τε καὶ ἸΤομπήϊος 
» ᾿ Ἁ « Ἁ “ , Ν Ν 3 

ἐβιασθήτην μὲν ὑπὸ τῶν δήμων πρὸς τὴν τυραννίδα, 
ἑκατέρω δὲ πρὸς τῶν στρατιωτῶν κελεύσμασιν ᾿᾽Ἰουστι- 

νιανοῦ τὴν κεφαλὴν ἀποθεμένω κατεποντωθήτην, τῶν 

δήμων ἑσσηθέντων' ὅτε καὶ τριάκοντα χιλιάδας ἐν τῷ 
" ῃ Ἢ ς , ᾽ ͵ 3 7, 

πόνῳ τούτῳ φησὶν ὁ ἸἹΙροκόπιος ἀνθρώπων ἀπολέσθαι. 
οἱ » “ Ἁ Χ 7ὔ , 

14 Τῷ αὐτῷ τὰ κατὰ Βανδίλους γράφοντι μέγιστα 
, Ἁ ͵ ᾽ ΟΣ," , Υ « , 

τέθειται καὶ μνήμης ἐς ἀεὶ διασωζομένης ἄξια, ἃ λέξων 
Ε ν Ἷ Ν ᾿ς 5 7] ἔρχομαι. ᾿Ονώριχος τὴν βασιλείαν ἐκ Τιζερίχου δια- 

7 , Ε] 7 , ) , ,, 

δεξάμενος, τά τε ᾿Αρείου θρησκεύων, ὠμότατα διετίθετο 
ἀμφὶ τοὺς ἐν Λιβύῃ Χριστιανοὺς τοὺς τὰ ὀρθὰ πρεσβεύον- 
τας δόγματα, βιαζόμενος εἰς τὴν ᾿Αρειανῶν μετατίθεσθαι 

δόξαν: καὶ τούς τε μὴ ὑπείκοντας πυρί τε καὶ μυρίαις 

θανάτων ἰδέαις ἔφθειρεν, ἐνίους δὲ τὰς γλώσσας ἀφείλετο. 
7 Ἀ - 7] κ «ς “ » ᾿ 

Τούτους καὶ τῇ θέᾳ παραλαβεῖν ὁ ἸΠ]ροκόπιος ἔφη πρὸς 
Ἀ ͵ , , 5 , ὰ ᾿] 

τὴν βασιλέως γενομένους πόλιν αὐτόσε διαδράντας, ἐν- 

τυχεῖν τε αὐτοῖς ἴσα τοῖς μηδὲν πεπονθόσι φθεγγομένοις" 
καὶ τὰς μὲν γχώσσας ἐξ αὐτοῦ τοῦ πυθμένος ἀνακεκάρθαι, 

," δὲ ν ᾽ -“ » θ Φ Ν » τὴν δὲ φωνὴν αὐτοῖς ἔναρθρον εἶναι καὶ εὔσημα δια- 

1: ᾿Αζἱερέθου ΑΡ τῶν ροβί τῆς αἀ4. ΤΡ 2 ταῖς] τοῖς Α 9 δηίᾳ 

οἷς ἰηϊΐ. οαρ. εἴ τδ ἴῃ τηατσ. Α τὴν] τῶν Β Ιο σύνθημα Ῥ 11 ἐπί- 
κλην Ῥ καλοῦσι ποιοῦσι Ζν τούτῳ Α]ΙΙΡ τῶ δήμω Ρ 12 ἀλλήλοις 

15, ἴῃ ἤπε εἴ ἴῃ ἰηϊξΐο νϑίβιι5, Β 14 βιασθήτην ΑΙ Κ βιασθέντες Β, 

βιασθέντε (Ὦτ., Ἔτη. 15 κελεύμασιν Α 16 ἀποθεμένους Β ἀπεθε- 

μένω Α κατεποντώθη Ζ2ν 19. ἰε ἴῃ τηδῖρ. ἃ Κανδίλους Ῥ εἴ 5ΕΙΏΡΕΥ 

21 δηΐβ Ονώριχος ᾿Ἰηϊΐ. σαΡ. ιδΖ Ονώριχος ῬήοσορΡ. 258 Τούς γε (ἢγ,, 
αιοά ργαβδβίαϊ 27 παραβαλεῖν Ζν 

Ι τὸ κε ον", 

ῬΥΟΟΘΟΡ. ἱ 113 

1014. 
119-129 

ΝΊΘΘΡΗ. 
ΧΥΙΣ 11 

Ῥγοοορ. ἱ 344 
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λέγεσθαι, θαῦμα καινόν τε καὶ παράδοξον: ὧν καὶ 
Οοά. 27,1, Ἰουστίνου διάταξις μνημονεύει. ᾿Εἷξ ὧν καὶ δύο παρωλισ- 

ν , ς ς 5... ΝὨ ΩΣ ’ ΤΙ , Ἔ ὃ} Ν Ῥιοοορ. 1 34- θησάτην, ὡς ὁ αὐτὸς ἀναγράφει ἸΠροκόπιος. ᾿Ενπειδὴ γὰρ 
“ , “ 

γυναιξὶν ὁμιλεῖν ἐβουληθήτην, τὴν φωνὴν ἀφῃρέθησαν, τοῦ 
“ - “ “ 

μαρτυρίου τῆς χάριτος αὐτοῖν μηκέτι παραμεινάσης. 5 
Χ Φ Ν ᾿] , 9 , “ - 

Νίςερῇ. 156. Καὶ ἕτερον δὲ ἀξιάγαστον ἀνάγει τοῦ σωτῆρος 
ΧΥΪ 11 5. 7 τα, , ᾽ , χ Χ 

Ριοοορ. 1 46 θεοῦ θαυματουργήσαντος ἐπ᾽ ἀνδράσιν ἐκφύλοις μὲν τὴν 
, [χὰ Ν ἌΝ “ “ Ν θρησκείαν, ὅσια δὲ κατ᾽ ἐκεῖνο δράσασιν. Καβαώνην φησὶ 

“Ὁ 7 - 

τῶν ἀμφὶ Τρίπολιν Μαυρουσίων ἡγεῖσθαι. 
- ͵ ς , , ν “-“ 5 “ , 

“Οὗτος, φησίν, ὁ Καβαώνης---ἄξιον γὰρ τοῖς αὐτοῦ χρή- το 
, 

σασθαι ῥήμασιν ἀξιολόγως καὶ περὶ τούτων διηγουμένου---- 
3 Ἁ 2} Ι] 3 Ν 3 “Ὁ ζ 2 4 Ε) ! ἐπειδὴ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐστρατεῦσθαι Βανδίλους ἐπύθετο, ἐποίει 

-“ “ἅμ 7 ,ὔ ΜΝ πο 

τοιάδε: πρῶτα μὲν τοῖς ὑπηκόοις ἐπήγγελλεν ἀδικίας τε 
΄ ἣ .) ’ὔ 

πάσης καὶ βρώσεως ἐς τρυφὴν ἀγούσης καὶ πάντων μά- 
“ 7 5 

λιστα γυναικῶν ξυνουσίας ἀπέχεσθαι. Χαρακώματά τε τ5 
3 Ν ἣ “Ὁ 

δύο πηξάμενος, ἐν θατέρῳ μὲν αὐτὸς σὺν πᾶσιν ἐστρατοπε- 

δεύσατο τοῖς ἀνδράσι, ἐν δὲ δὴ τῷ ἑτέρῳ τὰς γυναῖκας 
κ᾿. Ν ΄ 

καθεῖρξε, θάνατον δὲ τὴν ζημίαν ἠπείλησεν ἔσεσθαι εἴ τις 
5 εἶ ἣν “Ὁ “Ὁ ᾿ “ἷ ἈΝ Ν ΚΑ 

ἐπὶ τὸ τῶν γυναικῶν χαράκωμα ἴοι. Μετὰ δὲ πέμψας 
ἥ ΄ 

ἐς Καρχηδόνα κατασκόπους ἐπέταττεν τάδε: ἐπειδὰν οἱ :ο 
’, δι... ἃ Ν “ 4 » ᾿ 

Βανδίλοι ἐπὶ τὴν στρατείαν βαδίζοντες ἔς τινα νηὸν 
ὰ ς 4 - 

ὑβρίσωσιν ὃν οἱ Χριστιανοὶ σέβονται, αὐτοὺς μὲν ἐφορᾶν 
Χ Χ ς 

τὰ γινόμενα" ἐὰν δὲ οἱ Βανδίλοι τὸ χωρίον ἀμείψωσι, 
“ ᾿ » ᾿ -“ 

πάντα ποιεῖν ταναντία ἐς τὸ ἱερὸν ἐξ οὗ δ᾽ ἂν ἐκεῖνοι, 
7 2 “Ὁ ΡΞ 

βαδίσαντες οἴχωνται. ὑπειπεῖν δὲ αὐτὸν καὶ τοῦτό ::- 
ς ΕῚ »“ τ Χ Ἁ ἃ Χ “ 

φασι ὡς ἀγνοοῖ μὲν τὸν θεὸν ὃν Χριστιανοὶ σέβονται, 
φὼ ἃ Χ ᾽ ὴΙ “ Μ 2 ͵ 2 «ς Υ͂ 

εἰκὸς δὲ αὐτόν, φησίν, εἴπερ ἰσχυρός ἐστιν ὡς λέγεται, 
͵ ᾿ Ἁ ς ὔ 5 “ Ν “- ὥ 

τίσασθαι μὲν τοὺς ὑβρίζοντας, ἀμῦναι δὲ τοῖς θεραπεύουσιν. 

2 “70 5Ὲ121 ΠοΙηΘη Ῥθυρθύδτῃ ρΥῸ [πϑι1πϊδπο ἡ (τ. εἰ Ν4]., γθοῖβδ. παρολι- 
σθησάτην 11Ὀτὶ ν, ΘΠ. 5. Ὁ ὉΙΩΟΥ͂ 4 ἀφῃρεθήθην Ζν 5 περιμεινάσης 

Β 6 ἀναγράφει αἱ τ6ύ6, τ, τηΔ11: 4]. 8 ἐκεῖνο καιροῦ Β ν αηΐα 
Καβαώνην 1ηϊῖ. 640. ἐξ Ζ 9 τῶν] τὸν Α το Καβάων Ῥήοσορ. γὰρ] 
δὲ Α 12 ἐστρατεύεσθαι Β, στρατεύεσθαι Ῥτοςορ., ἐκστρατεύεσθαι ( αίε]- 

]δητιβ ἐπείθετο ν 13 ἐπήγγελεν ΑΒ ἐπήγγειλεν ν ἐπήγγελλεν ῬΙΌΟΟΟΡ. 

τό σὺν] ξὺν ῬΙΌΓΟΡ. τ8 δὲ] τε ῬΥΟ(ΟΡ. εἴ] ἤν Ῥύοσορ. 19 μετα- 

πέμψας δὲ 20 Καρχάδονα Α 21 στρατιὰν ῬΤΟΟΟΡ. ἐστὶν ἂν ἢ 

ὁν Α ἔς τινα νεὸν Ῥ ἔς τινα νεὼν Β εἰ ῬΙοΓΟΡ. 23 γενόμενα Α ἐὰν] 

ἣν ῬΥΟΟΟΡ. ἀμείψωσιν, ἅπαντα ῬτοοΟρΡ. 24 δ᾽ ἀε]επάπτηῦ ἱερὸν ὧν 
ἐκεῖνοι δράσαντες οἴχονται ῬΙΟΘΟΡ. 25 οἴχονται Τὃ"Ὁν 26 ἀγνοοίη 

ῬτοοΟΡ. 27 φησίν ἀεεβὶ ἀρυὰ Ῥτοόοορ. 28 μὲν οἵη. ΑΡ 



ΠΙΒΕΒΝΡῬ ἹΝ 14--τξς ιός 

Οἱ μὲν οὖν κατάσκοποι εἰς Καρχηδόνα ἐλθόντες ἐσχό- 

λαΐζον τὴν παρασκευὴν τῶν Βανδίλων θεώμενοι. ᾿Εὐπειδὴ 

307 δὲ τὸ ] στράτευμα τὴν ἐπὶ Τρίπολιν ἤεσαν, σχήματα 

σσι 

ΙΟ 

20 

«ς " « 

περιβεβλημένοι ταπεινὰ εἵποντο. Οἱ δὲ Βανδίλοι, ὡς 
“- ὔ “ “Ὁ Χ Χ 

ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ ηὐλίσαντο ἐς τῶν Χριστιανῶν τοὺς νεὼς 
΄ “ ͵ » [οἱ 2 Ὁ“ Ι͂ τούς τε ἵππους τά τε ἄλλα ζῷα ἐπαγαγόντες, ὕβρεώς τε 

φὰ » ͵ [οὶ , οὐδεμιᾶς ἀπελείποντο καὶ αὐτοὶ ἀκολασίᾳ τῇ σφετέρᾳ 
΄-“- ὃ Ἃ , ) , ς ἐχρήσαντο, τούς τε ἱερεῖς οὺς ἂν λάβοιεν ἐρράπιζόν τε 

κ Ν ς » ’, 

καὶ ξαίνοντες κατὰ τοῦ νώτου πολλὰ ὑπηρετεῖν σφίσιν 
᾿ ν , ) 

ἐκέλευον. Ἐπειδὴ δὲ τάχιστα ἐνθένδε ἀπηλλάγησαν, 
“ , , “Ὁ 

ἐποίουν οἱ τοῦ Καβάωνος κατάσκοποι ὅσα αὐτοῖς ἐπε- 
᾿ , 3 “ ’ 

τέτακτο' τά τε γὰρ ἱερὰ ἐκάθηραν αὐτίκα, τήν τε κόπρον 
Ε ᾿ 7ὔ “Ὁ καὶ εἴ τι ἄλλο οὐχ ὁσίως ἐπέκειτο σὺν ἐπιμελείᾳ πολλῇ 

ι , ͵ ἤ Ε “ ᾿ Ἁ ς 7 αφελόμενοι, τά τε λύχνα ἔκαιον ἅπαντα, καὶ τοὺς ἱερέας 
κ “- Ἂ , , 

αἰδοῖ τε πολλῇ προσεκύνησαν καὶ τῇ ἄλλῃ φιλοφροσύνῃ 
“ » “ὉῸ ι Ἐυ Ἁ ἡσπάσαντο, ἀργύριά τε τοῖς πτωχοῖς δόντες, οἱ ἀμφὶ τὰ ἱερὰ 

ταῦτα ἐκάθηντο, οὕτω δὴ τῇ τῶν Βανδίλων στρατιᾷ εἵποντο. 
Καὶ ἀπὸ τούτου κατὰ τὴν ὁδὸν σύμπασαν οἱ Βανδίέλοι 

κατὰ ταὐτὰ ἡμάρτανον καὶ οἱ κατάσκοποι ἐθεράπευον. 
᾽ Χ Χ 2 Ἄν ἢ ν ΄ ς 
Ἐπεὶ δὲ ἀγχοῦ ἔσεσθαι ἔμελλον, προτερήσαντες οἵ 

3 [ο ͵ Λ 

κατάσκοποι ἀγγέλλουσι τῷ Καβάωνι ὅσα Βανδίλοις τε 
, “ ς ’ 

καὶ σφίσιν ἐς τὰ Χριστιανῶν ἱερὰ εἴργαστο, καὶ ὡς ἐγγύς 
“ , - ς Ν » ͵ὔ Ρ] Ἁ Ἁ 

που οἱ πολέμιοι εἶεν. Ὃ δὲ ἀκούσας εἰς τὴν ξυμβολὴν 
ε 3 ἐ Ὶ καθίστατο...Οἱ μὲν οὖν πολλοί, ὥς φησι, Βανδίλων Ῥιοοορ. ἱ 349 

ὃ ’ ΦΟΝ ᾿ «Δ ᾿ «ς Ν “-“ , 3 , 

ιεφθάρησαν, εἰσὶ δὲ οἱ καὶ ὑπὸ τοῖς πολεμίοις ἐγένοντο, 
᾽ “ »“ “ 

ὀλίγοι τε κομιδῆ ἐκ τοῦ στρατοῦ τούτου ἐπ᾽ οἴκου ἀπε- 
κομίσθησαν. Ταῦτα μὲν Τρασαμούνδῳ παθεῖν ὑπὸ Μαυ- 

7 , ῇ ρουσίων ξυνέπεσε: ἐτελεύτα δὲ χρόνῳ ὕστερον ἑπτά τε 
καὶ εἴκοσιν ἔτη Βανδίλων ἄρξας." 

ι Καλχηδόνα Β ἐσχόλαζον] ἡσύχαζον ῬΥΟΟΟΡ. 2 ἐπεὶ δὲ ῬτοςΟΡ. 
3 ἤεσαν] ἤει ῬέοοσορΡ. 6 εἰσαγαγόντες  Α 7 ἀπελίποντοῖί,Ρ 8Β ἱερέας 

Ῥ͵οΟΟΡ. ἐρράπιζόν τε] ἐρραπίζοντο Β 9 πολλὰς Β ῬτοοΟΡ. το ἐκέ- 
λευον ὅσα δὴ ἐπέχειν τῶν οἰκετῶν τοῖς ἀτιμοτάτοις εἰώθεσαν. Καὶ ἐπειδὴ 
τάχιστα ῬΥΟΟΩΟΡ. ἐνθένδεν Β 11 Καβαώνου ΒἘῦ ν 12 καθήρουν 
ΠΠΡτ ν, ἐκάθηραν Ῥτοςορ. 1323 ὑπέκειτο Α σὺν] ξὺν ῬΥΟΟΟΡ. 
πολλῇ οἵη. ΖΥ 14 ἔκαυσαν ῬΥΟςΟΡ. τ6 πτωχοῖς] πολλοῖς ῬΥΌΟΟΡ. 

1 στρατεία ΤΡ 18 ξύμπασαν ῬΥΟΟΟΡ. οἱ] οἵ τε ῬΥΌΟΟΡ. 
19 ταῦτανν ῬΙΌΟΟΟΡ. 20 ἐπειδὴ δὲ 2 21 Καβαώνῃ ΑΒ ν 22 εἰργά- 
σαντο α 24. οὖν εἰ ὥς φησι Βανδίλων αἀά. ἘνδρΥ. 26 ἐποίκοι Α 

27 ὑπὸ] πρὸς ΡΙοΟςΟρ. 



ΝΊςεΡρἢ. 
ΧΥῚΪ 12 
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Ψ -“ -»» 

106. ὋὉ αὐτὸς ἀναγράφει ὡς ᾿Ιουστινιανὸς φειδοῖ τῶν 
“Ἁ “- Υ. 2 

κακῶς αὐτόσε πασχόντων Χριστιανῶν στρατείαν ἐπαγ- 
! ς , ᾽ , ιν , “ ὁ θ 

γείλας, ὑποθήκαις ᾿Ιωάννου ὑπάρχου τῆς αὐλῆς καθε- 
“ “ ᾽ “Ὁ Ν 

στώτος τῆς προθέσεως ἀνεστέλλετο, ὄναρ τε αὐτῷ φανὲν 
διακελεύεσθαι μὴ πρὸς τὴν ἔφοδον ἀποκνῆσαι"  Χριστια- 

“ -“ ᾿ 

νοῖς γὰρ ἀμύνων τὰ Βανδίλων διαφθερεῖ πράγματα. 
. “ Ψ “ ,ὔ 2 Ζ 

Ἐντεῦθεν φρονηματισθεὶς ἕβδομον τῆς βασιλείας ανύων 
ῇ ῇ 

ἔτος στέλλει Βελισάριον ἐς τὸν Καρχηδόνος πόλεμον 
ψ 

ἀμφὶ θερινὰς τροπάς, τῆς στρατηγίδος νεὼς προσσχούσης 
2 Χ 3 Ν δ Χ ζο ,ὔ 2 , ᾽ " ἴω 
ἐς τὴν ἀκτὴν ἣ πρὸ τῶν βασιλείων ἐστίν, Ἐπτιφανίου τοῦ 

»“Ρ 3 , 

τῆς πόλεως ἐπισκόπου εὐξαμένου τε τὰ εἰκότα, τινάς τε 
Ὁ [ωῚ Ἷ .Υ ’ 

τῶν στρατιωτῶν ἄρτι βαπτίσαντος καὶ ἐς τὴν στρατηγίδα 
ναῦν ἐσβιβάσαντος. 

3 ᾿ς Ν ᾽ “- Ἂ Ἁ Ἁ οὗ Ν Ανήνεκται δὲ αὐτῷ καὶ τὰ κατὰ Κυπριανὸν τὸν 
», ς , » ΓΑ , Ξε μάρτυρα ἱστορίας ἄξια, καί φησι πρὸς λέξιν ὧδε" 
«ς 4 “ 9 ὃ ΄ “ υπριανόν, ἅγιον ἄνδρα, μάλιστα πάντων Καρχη- 

δόνιοι σέβονται. Καὶ αὐτῷ νεών τινα λόγου πολλοῦ ἄξιον 
πρὸ τῆς πόλεως ἱδρυσάμενοι παρὰ τὴν τῆς θαλάσσης 
ἠόνα, τά τε ἄλλα ἐξοσιοῦνται καὶ ἄγουσιν ἐνιαύσιον 
ς , «Δ Ἁ Ν ἴω Ν ᾽ 3 3 “,“ Ν ἑορτήν, ἣν δὴ Κυπριανὰ καλοῦσι, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸν 

χειμῶνα οἱ ναῦται οὗπερ ἐγὼ ἀρτίως ἐμνήσθην ὁμωνύμως 
τῇ πανηγύρει προσαγορεύειν εἰώθασι, ἐπεὶ εἰς τὸν καιρὸν 
» , - Ἢ ϑ Φ Μ Ὁ "4 " ) 3 

ἐπισκήπτειν φιλεῖ ἐφ᾽ οὗ ταύτην οἱ Λίβυες ἄγειν ἐς ἀεὶ 
Ἃ ἰφ Ν ᾽ “- ξ , ᾿Ὶ ῇ 

τὴν ἑορτὴν νενομίκασι. Τοῦτον οἱ Βανδίλοι τὸν νεών, 
3 Ψ ῇ Ἁ Ἂ, , 

Ονωρίχου βασιλεύοντος, τοὺς Χριστιανοὺς βιασάμενοι 
» Λ νυ. , ΕΥ̓ “Ὁ 2 , Ν «ς , 3. ἀφείλοντο, ἐνθένδε σὺν πολλῇ ἀτιμίᾳ τοὺς ἱερέας ἐξε- 

Ν , ’ 3 ΄-“Ὁ 

λάσαντες, καὶ τὸ λοιπὸν ἅτε προσήκοντα ᾿Ἀρειανοῖς 
ἐπανώρθουν. ᾿Ασχάλλουσι δὲ διὰ ταῦτα καὶ διαπονου- 

2 πασχόντων] πάσχειν τῶν Α 4 αὐτῷ τοη Τπ|5[1Π|8 00 ἰρβὶ, 5εὰ 
ΘΡίβοορο οὐϊάδτῃ ἤδῃο ν]βΙ οΠθτὴ ἴῃ 50 Πη15 ΟὈ]αΐδμη γαίετε ῬΥΌΟΟρΡ. 356 
6 διαφθείρει 1,8 ν διεφθάρη Ῥ 8ὃ Βελησάριον ἃ Καλχηδόνος Α 

9 τὰς ροϑβί ἀμφὶ Δα. ν 11 τινάς] τινα ῬΥΟΓΟΡ.; 41 ἀδ ἀπο ἰδηίαῃ, μ]]1{6 
Ῥαρί[Ζαῖο πῃθης]οηδιη ἴαοϊς 12 στρατηγίαν Ρ 13 ἐμβιβάσαντος Α ἐπιβι- 
βάσαντος Ῥ εἰσεβίβασεν ῬΊΟΓΟΡ. τό πάντες Βν Καλχηδόνιοι ΑΡ οἱ 
Καρχηδόνιοι ῬΥΟΘΟΡ. 1ὃ θαλάττης [, 19 ἐξουσιοῦνται ἃ ἐνιαυσιαῖον 

Α 25. ἐπὶ ᾿Ονωρίχου ῬτοςΟρΡ. βιασάμενοι ἔσχον. Καὶ αὐτῶν ἐνθένδε 

ξὺν ῬΥΟΟΟΡ. 26 ἱερέας εὐθὺς ἐξελάσαντες αὐτοὶ τῶν ἱερῶν τὸ λοιπὸν ἅτε 
προσηκόντων ᾿Αρειανοῖς, ἐπεμελοῦντο ῬΙΟΟΩΟΡ. 28 ἐπηνώρθουν Β ἐπ- 

ηνόρθουν Τ1ὃὉῬῈν δὲ] οὖν ῬτοΟΟΟΡ. διαπορουμένοις ῬΥΟΟΘΟΡ. 

20 
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- , Ἁ 

μένοις τοῖς Λίβυσι πολλάκις φασὶ τὸν Κυπριανὸν ὄναρ 
᾽ » .- “ Χ 

ἐπισκήψαντα φάναι ἀμφ᾽ αὐτῷ μεριμνᾶν τοὺς Χριστια- 
»" « “7 »“ ’ 

νοὺς ἥκιστα χρῆναι' αὐτὸν γάρ οἱ προΐοντος τοῦ χρόνου 
τιμωρὸν ἔσεσθαι." 

ἃ “ ἃ ’ ᾽ Ν Β ᾽ Καὶ καταντῆσαι τὴν πρόρρησιν εἰς τοὺς Βελισαρίου 
͵ δό ΨΥ, Β , - Ῥ ΄ χρόνους, Καρχηδόνος ὑπὸ Βελισαρίῳ στρατηγῷ Ῥωμαίων 

Π Ν Ἁ »Μ 

κατηκόου γενομένης, μετὰ πέμπτον καὶ ἐνενηκοστὸν ἔτος 
“-“ , ᾽ 

τῆς ἀφαιρέσεως, Βανδίλων τε παντάπασιν ἐκπολεμη- 
“- ““ , 

θέντων, καὶ τῆς ᾿Αρειανῶν δόξης τέλεον ἐκ τῆς Λιβύων 
- - 7 Ν᾿ 

γῆς ἀπεληλαμένης, Χριστιανῶν τε τοὺς οἰκείους νηοὺς 
ἴω - , 

ἀπειληφότων ἀνὰ τὴν Κυπριανοῦ τοῦ μάρτυρος πρόρ- 

ρησιν. 
-“ -“ “ Ψ ΄ ’ 

17. Τῷ αὐτῷ καὶ τάδε γέγραπται: ᾿Εῇπειδή, φησίν, 
’ 

ὁ Βελισάριος τοὺς Βανδίλους καταπολεμήσας ἐς Βυξαν- 
- , , ᾽ - , ᾽ ’ 

τίον ἧκε, τά τε λάφυρα τά τε τοῦ πολέμου ἀνδράποδα 
’ ᾽ Ἁ ᾿, [ο ,, 

περιαγόμενος αὐτόν τε τὸν Γελίμερα τῶν Βανδίλων 
ς ͵] Θ , ὃ , ᾽ [ω, Ἀ Ἁ Ὁ , 

ἡγούμενον, θριάμβου δοθέντος αὐτῴ, κατὰ τὸν ἱὑππό- 
" ᾽ ’ 

δρομον ἤγαγε πάντα θαύματος ἄξια. ᾿Ἐν οἷς κειμηλίων 

πάμπολύ τι χρῆμα καθειστήκει, ἅτε Τ᾽ ιζερίχου τὸ ἐν 
ξ ͵ , , “ Υ̓ ΄ Ῥώμῃ σεσυληκότος παλάτιον, ἅπερ ἔμπροσθέν μοι δε- 

, ς , ᾽ “ Ά “ Ἁ “Ὁ 

διήγηται, ἡνίκα Εὐδοξία ἡ ΒἘΒαλεντινιανοῦ γυνὴ τῶν 
ε , ΥΨ ς , «ς Ν , 

ἑσπερίων ἄρξαντος Ῥωμαίων, ὑπὸ Μαξίμου τόν τε 
» 9 “ Ἁ 2 ᾿ Ἷ Ε -“ 

ἄνδρα ἀποβαλοῦσα καὶ ἐς τὴν σωφροσύνην ὑβρισθεῖσα, 
.᾿ , , Ἀ , ς τὸν Γιζέριχον μετεπέμψατο προδώσειν τὴν πόλιν ὑπο- 

’ Ὁ ᾿ Ἁ «ς Ι - , Ἀ ὃ ΄ σχομένη: ὅτε καὶ τὴν Ῥώμην ἐμπρήσας τὴν Εὐδοξίαν 
“ “ θ “ Υ , Β δί δ "0 ἅμα ταῖς θυγατράσι κατὰ τὰ Βανδίλων ἤγαγεν ἤθη. 
Τότε σεσυλήκει σὺν τοῖς ἄλλοις κειμηλίοις ὅσα ὁ Οὐ- 

» “-“ ’ ε ᾿] 

εσπασιανοῦ παῖς Τίτος τὰ ᾿ἱἹεροσόλυμα ἀνδραποδίσας ἐς 
᾽ ’ - , 

Ῥώμην ἤγαγεν, ἀναθήματα Σολομῶνος τυγχάνοντα τὸν 

θεὸν ἐξοσιουμένου. ἽΑπερ ᾿Ιουστινιανὸὲ πρὸς τιμῆς 
“ χω “ « “-“ , 

Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν αὖθις ἐς Ἱεροσόλυμα πέπομφε, 

2 τοὺς οἵη. ν 4 τιμωρῶν Α 5 κανταντῆσαι Ῥ 8 Βανδή- 

λων Α Ιο νεοὺς Α νεὼς Ζν, 611. 11 ἀνὰ] κατὰ Βν τὴν] τοῦ Α 

13 ἰοσὰβ ῬΥΟΟΟΡΙΪ ποη δά νϑυθιιηι, αἴ οὐρα ἀθυῖβ, σοι οσαία τ δηΐρ 

᾿Επειδὴ ἰηϊξ. ςαρ. ἐζ Ζ [5 Ροβί ἧκε τά ἱποῖρ. [. τοϑ ΑἹ τι6 τὸν ΟΠ]. 
ΓΡν 7 αὐτῷ οἵχ. ΒΑ] το τὸ] τοῦ Ρ 20 ἅπερ] ὥσπερ (Πγ. εἰ Ουτί. 

ἔμπροσθέ μοι 1, “1 Οὐαλεντινιανοῦν γυνὴ] γαμετὴ ΒΑΪν 27 Βεσπα- 

σιανοῦ [1, 20 Σολόμονος 1, Σολομῶντος Β 30 ἐξοσιούμενον Ῥ ὁ ροϑβί 

ἅπερ αἀὰ. Ρ τιμὴν (ἢγ., ΡΕΓΡΕΓαΠὰ 

ΝΊςΘΡἢ. 
ΧΥῚΪ 12 

Ῥγοοορ.ἱ 445 



“-α---.....ὕ..ὕς 

16ὃ ΕΝΑΘΒΚῚΙΙ 

τὸ θεῖον ὡς πρέπον γεραίρων, ὥσπερ. καὶ πρότερον 
ἀνετέθησαν. Τότε φησὶ τὸν Τελίμερα ὁ Προκόπιος ἐπὶ 

γῆς ἐρριμμένον ἀνὰ τὸν ἱππόδρομον ἀντικρὺ τῆς βασιλέως 
ἕδρας, ἔνθα καθῆστο τὰ δρώμενα θεώμενος ᾿Ἰουστινιανός, 

Ἔροϊες. 5 ἐπειπεῖν τὸ θεῖον λόγιον τῇ σφετέρᾳ γλώσσῃ": Ματαιότης 5 

ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης. 
ΝΊοερΒ. 18. Φησὶ δὲ καὶ ἕτερον ἥκιστα μὲν ἱστορηθὲν ἄχρις 
να Τοῦ, ἀξιάγαστον δὲ καὶ παντὸς θαύματος ὑπερβολὴν 

Ῥιοοορ. ἴᾳ49 ἐκβαῖνον. “ἹἹστορεῖ δ᾽ οὖν ὡς τὸ Λιβύων ἔθνος οἱ 
Μαυρούσιοι ἐκ τῆς Παλαιστίνων ἀναστάντες γῆς τὴν το 

Λιβύην κατῴκησαν: εἶναι δὲ τούτους οὺς ἀναγράφει τὰ 

θεῖα λόγια Τεργεσαίους καὶ ᾿Ιεβουσαίους καὶ τὰ λοιπὰ 
ἔθνη ὅσα πρὸς Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ κατεπολεμήθη. Τεκμη- 

ριοῖ δὲ τὸν λόγον ἀληθῆ παντάπασι τυγχάνειν ἔκ τινος 
ἐπιγράμματος, ὅπερ καὶ ἀναγνῶναι φησὶ τοῖς Φοινίκων τ5 

γράμμασι συγκείμενον: εἶναι δὲ τοῦτο ἀγχοῦ κρήνης, 
ἔνθα στῆλαι δύο ἐκ λίθων λευκῶν πεποίηνται, ἐν αἷς 

ἐγκεκόλαπται τάδε" “Ἡμεῖς ἐσμεν οἱ φυγόντες ἀπὸ προσ- 
που ᾿Ιησοῦ τοῦ λῃστοῦ υἱοῦ Ναυῆ. 

Ὧδε μὲν οὖν ἔληξε ταῦτα, αὖθις Ρωμαίοις κατηκόου :ο 

Λιβύης γινομένης, φόρους τε τοὺς ἐπετείους εἰσαγούσης 

ὥσπερ καὶ πρότερον. 
Λέγεται δὲ ἐν Λιβύῃ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἄστη 

Ι Ἰουστινιανὸς ἀνασώσασθαι, τὰ μὲν τέλεον τὰ δὲ κατὰ 400 

πολὺ διαρρυέντα, καὶ πρὸς τὸ μεγαλοπρεπέστερον ἀνα- 28 
καινίσαι. καλλωπίσεως ὑπερβολαῖς, κοσμήμασί τε καὶ 
κατασκευαῖς ἰδίαις καὶ δημοσίαις, τειχῶν τε περιβόλοις, 
ἑτέραις τε μεγίσταις οἰκοδομίαις ἐξ ὧν αἵ τε πόλεις 
κοσμοῦνται τό τε θεῖον ἱλάσκεται, ἐπιρροίαις τε ὑδάτων 
ἔς τε χρείαν καὶ κάλλος, τῶν μὲν ἐκ προοιμίων ἐσ- 30 

αχθέντων οὐκ ὄντων ταῖς πόλεσι πρότερον, τῶν δὲ αὖθις 
πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπαναχθέντων τάξιν. 

Νίςερῃ. 19. “Ὅσα δὲ καὶ κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν γέγονεν ἔρχομαι 
ΧΥΪ 13 

1 ὧς] καὶ Β ᾧπερ ΟἼγ., ΡΕΓΡουδτὴ 4 καθέδρας Ῥν θεώμενος ὃν 
5. Ῥοβί ματαιότης 102" Ἰηΐοτοϊα!ξ τηὰ βοῃθάα ἴῃ Ρ 1ο Παλαιστήνων 

ὶς 15 τῶν Β ΟΠ ἀἰἸβογία αἰοῖϊς Ῥγοσορίιβ βεπιεῖ 'ρ56 δῆς ἰῃ- 
ΒΟ Ρ ΟΠ Θτὴ ἰαρῖθββα τό τούτου Β 21 τοὺς οἵη. Α'ῸὀῸὁῸὁ “28 οἰκοδομαῖς ΑἸ 

22 τάξιν ἐπαναχθέντων Β 

τς 
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λέξων, καὶ τούτων εὖ μάλα σαφῶς ἸἹΠροκοπίῳ τῷ ῥήτορι 
“ “ ᾿] “- 

πεπονημένων μέχρι τῶν αὐτοῦ χρόνων. ᾿Εἰπειδὴ δὲ Θευ- Ῥιοοορ. ἱΐ το 
δέ “ ὃ Ῥ “ ἷ δ , 

έριχος, ὥς μοι προαφήγηται, Ῥώμην εἷλεν ὀακρον 
΄ κ ΄“ 

τὸν ταύτης τύραννον παντάπασι καταπολεμήσας, καὶ τῆς 
»"» Ν ’ , 

“Ῥωμαίων ἐξηγησάμενος ἀρχῆς τὸν βίον διεμετρήσατο, 
"“" -“ “ Ἁ 

᾿Αμαλασοῦνθα ἡ τούτῳ συνοικήσασα τοῦ κοινοῦ παιδὸς 
σι 

Ν , 

᾿Αταλαρίχου τὴν ἐπιτροπὴν μετήει καὶ τὴν βασιλείαν 
διεκυβέρνα, μᾶλλον πρὸς τὸ ἀρρενωπὸν ἀποκλίνασα καὶ 

“ - “ τ “ Ἁ Ν τῆδε τῶν πραγμάτων προνοοῦσα. ἫἪ πρώτη πρὸς τὴν 
»Μ) “-“ “ Ἷς » Ν ϑ. σὰ ͵ . ιο ἔφεσιν τοῦ Γοτθικοῦ πολέμου ᾿Ιουστινιανὸν ἐνῆγε πέμ»- Ιτὐϊά. τ5---25 

“ ᾽ “ ψασα πρὸς αὐτὸν πρέσβεις, ἐπιβουλῆς κατ᾿ αὐτῆς 
» ἥ ἐξαρτυθείσης. Καὶ ᾿Αταλαρίχου τοίνυν ἐξ ἀνθρώπων 

“ ᾽ , 

γενομένου ἔτι κομιδῆ μικρὰν τὴν ἡλικίαν ἄγοντος, Θευδά- 

τος προσγενὴς Θευδερίχου τὴν τῶν ἑσπερίων πραγμάτων 
ν᾽ ἃ , « 2 Ὶ ’, 3 Ν 

15 ἀρχὴν περιτίθεται. Ὃς ἐπειδὴ Βελισάριον ᾿Ιουστινιανὸς 

ἀνὰ τὰ ἑσπέρια πέπομφε μέρη, τῆς ἀρχῆς ἐξίσταται, 
" Ν , » Ἁ ἈΝ , “ 

μᾶλλον περὶ λόγους ἐσχολακὼῶς καὶ πολέμων ἥκιστα 
“ » » Ἷ 5 Ἷ ᾽’ὔ Ἃ . 

πείραν ἔχων, Οὐιττίγιδος ἀνδρὸς πολεμικωτάτου τῶν 10]. 58 
“ 

ἑσπερίων ἐξηγησαμένου δυνάμεων. 
5. ἊἜκ τῶν συγκειμένων τῷ αὐτῷ Προκοπίῳ ἔστιν ἑλεῖν 

. ’ὔ 8 “Ὁ - , ΡΝ ἢ Ν 

ὡς Βελισαρίου προσσχόντος τῇ Ιταλῶν γῇ, Οὐίττιγις μὲν 

τὴν Ῥώμην καταλέλοιπε, Βελισάριος δὲ σὺν τῷ ἀμφ᾽ 

αὐτὸν στρατῷ τῇ Ῥώμῃ προσεπέλασεν' ὃν ἥδιστα ἑῬω- 1ρϊά. γ4 ρατῷ τῇ Ῥώμῃ πρ ἥ ὡ- Τοῖὰ. 7 
΄“ Ἁ 7 » ΄ ᾿] , ᾽ 

μαῖοι τὰς πύλας ἀναπετάσαντες ἐσεδέξαντο, Σιλβερίου 

μάλιστα τοῦ ταύτης ἀρχιερέως τοῦτο καταπραξαμένου τὸ σι 

στείλαντός τε ἐπὶ τούτῳ Φιδέλιον ᾿Αταλαρίχου πάρεδρον 
γενόμενον" ᾧτινι καὶ ἀμαχητὶ τὴν πόλιν παρέδοσαν. 
Κ Ἀ ,ὔ ξ ᾿ Ὅ ͵ὔ ᾽θ ἐς ᾿ , ς 7 

αἱ γέγονεν ὑπὸ Ῥωμαίους αὖθις ἡ Ῥώμη ἑξήκοντα 

ἔτεσιν ὕστερον, ἐνάτη ᾿Απελλαίου, πρὸς δὲ Ῥωμαίων 
’ὔ 

40] προσαγορευομένου Δεκεμβρίου μηνός, ἑνδέκατον ἔτος 

31 ᾿Ιουστινιανοῦ βασιλέως τὴν αὐτοκράτορα διέποντος ἀρχήν. 

Ὃ αὐτὸς ἀναγράφεται Ἰ]ροκόπιος, ὡς τῶν Γότθων τὴν Ττυϊά. τοι 

2 αὐτοῦ οται. Β αηΐς Ἐπειδὴ ἰηϊϊ. οαρ. ἐθ Ζ ἐπειδὴ δέ μοι Β 
ἡ ᾿Ασταλαρίχου Β 8 πρὸ] ἐπὶ ΑἹ το ᾿Ιουστινιανοῦ ΑἹ 13 κομιδῆ 
μικρὰν Ὦος ΠΟῚ ΟἸΊΠΪΠΟ γεοΐα σοπο] αἰ: ΕναρΎ. ᾿'ρΡ586 εχ ῬΥΌΟΟΡ. 22, 2 : ὀκτὼ 

τῇ ἀρχῇ ἐπιβιοὺς ἔτη 15. παρατίθεται ΒΑ᾿ 18 Οὐίτιγις ῬΥΙΟΟΘΟΡ. 
τῶν οτὴ. ΑἸ 26 Φειδέλιον ΒΑὶν ᾿Ασταλαρίχω Β 20 ᾿Απελαίου 
Αἷν 22 ἀναγράφει Ργοροη. (ἰἀβί6] ]δηπ5, σαοα ρῥγαθϑβίαϊ 
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“Ῥώμην πολιορκούντων Βελισάριος ὑποψίαν προδοσίας ἐς 
Σιλβέριον τὸν τῆς πόλεως ἀρχιερέα ἐσχηκώς, τοῦτον μὲν 

ἐς Ελλάδα μετοικίζει, ἀρχιερέα δὲ Βιγίλιον κατεστήσατο. 
20. Ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς χρόνοις, ὡς ὁ αὐτὸς ἸΙροκόπιος 

᾽ ᾽ ᾿ , “ ἀναγράφει, "Ἑρουλοι ποταμὸν Ἴστρον ἤδη διαβάντες ὅτε 
τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ᾿Αναστάσιος διεκυβέρνα, φιλοφρο- 
νηθέντες ὑπὸ ᾿Ιουστινιανοῦ χρήμασι μεγάλοις αὐτοὺς 
δωρησαμένου, πασσυδὶ Χριστιανοὶ γεγόνασι καὶ τὴν 

δίαιταν ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον μετέβαλον. 
21. Εἶτα τὴν ἐπὶ τὸ Βυζάντιον ἐπανάζξευξιν Βελι- 

σαρίου γράφει, ὅπως τε τὸν Οὐίττυγιν ἀνήγαγε μετὰ τῶν 
- ς , ,ὔ ,, “Ὁ ς ᾿ 2 “Ὁ 4. 

ἐκ Ῥώμης λαφύρων, Τωτίλα τε τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς τὴν 
΄ὕ ν Ὁ 5 Εν ΔΩΝ ες ἣ ,ὔ 

παράληψιν, καὶ ὅπως αὖθις ὑπὸ Γότθους ἡ Ῥώμη γέγονε, 
καὶ ὡς Βελισάριος δὶς τὴν ᾿Ιταλίαν κατειληφὼς αὖθις 

Ν ς ᾽ ᾿ Ὁ »“ “ Γ΄ 

τὴν Ῥώμην ἀνεσώσατο, ὅπως τε τοῦ Μηδικοῦ πολέμου 

συστάντος, αὖθις ἐς Βυζάντιον ὁ Βελισάριος μετάπεμπτος 
ὑπὸ βασιλέως γέγονεν. 

22. ὋὉ αὐτὸς ἱστορεῖ ᾿Αβασγοὺς ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον 402 
μεταστάντας ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς χρόνοις τὰ Χριστιανῶν 
ς , ῇ ν» 3 εὖ “ » 

ἑλέσθαι δόγματα, βασιλέα τε ᾿Ιουστινιανὸν τῶν τινα ἐκ 
»“ “ ’ 3 Ν Ν “Ὁ τῆς αὐλῆς εὐνούχων, ᾿Αβασγὸν δὲ τὸ γένος, Εὐφρατᾶν 

᾿ ,ὔ ᾽ 2 Ἁ Ν ὄνομα, πέμψαι παρ᾽ αὐτοὺς ἀπαγορεύοντα μηδένα τὸ 
] , λοιπὸν ἐν τούτῳ τῷ ἔθνει περὶ τὴν ἀρρενωπίαν ἀπο- 

[ον Υ͂ 7 “ 7 , - 

ψιλοῦσθαι σιδήρῳ βιαζομένης τῆς φύσεως. ᾿Εξ αὐτῶν 
Ἁ εν δ ἰᾳ “ -»" 3 Λ 

γὰρ τὰ πολλὰ οἱ τοῖς βασιλικοῖς ἐξυπηρετούμενοι κοι- 
“ 4 ἃ 7 “Ὁ 

τῶσι καθεστήκεσαν, οὺς εὐνούχους ἡ συνήθεια καλεῖ. 
Ω .) Ν ἰφ Ν “Ὁ ῇ ει, ᾽ “ 

Οτε καὶ ᾿Ιουστινιανὸς ἱερὸν τῆς θεοτόκου ἐν ᾿Αβασγοῖς 
ς ,] “Ὁ 

οἰκοδομησάμενος ἱερέας αὐτοῖς κατεστήσατο. Ὅθεν ἐς 
Ἁ ᾽ , Ἁ “» γφῳ" ῇ 

τὸ ἀκριβέστατον τὰ Χριστιανῶν ἐξέμαθον δόγματα. 
28. ἱστόρηται τῷ αὐτῷ ἀνδρὶ ὡς οἱ τὸν Τάναϊν 30 

3 ἴον “ “ Ν -“ ς 2 ἐ Ν ε Ὁ 

οἰκοῦντες--- Τάναϊν δὲ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι τὴν ἐκ τῆς 
“» ’ Ν , 

λίμνης τῆς Μαιώτιδος ἐκβολὴν ἄχρις ἐς τὸν Εὔξεινον 
ὴ “ 

Πόντον---ἰουστινιανὸν δυσωποῦσιν ἐπίσκοπον σφίσιν ἐκ- 
, ἢ Ν κ , 3 ᾿ ᾽ ΄ 

πέμψαι, ἐπιτελῆ τε τὴν δέησιν ᾿Ιουστινιανὸν ἀπεργά- 

5. ἤδη οἵη. Β το κὃ ἴῃ τηαῖσ. ΑΪ Βελισαρίω Β 13 Γότθου 
Βν τ8 κε ἴῃ τηᾶῦρ. Αἱ 21 εὐνοῦχον ῬΥΟΟΘΟΡ. Ροϑβί γένος 
ἴΠ01Ρ. ἴ. 1927 ρΡοϑβί ἰασιπαπι Ρ Εὐφραντὰν Ῥ͵ΟΟΩΟΡ. 23 περὶ ἀεαϑί 
ἀραα ῬΊοοΟρΡ. 2ὃ ἱερεῖς ῬΥΟσΟΡ. 34 ἐπιμελῆν 

μὴ ο 

15 

20 

28 
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σασθαι καὶ ἱερέα αὐτοῖς ἥδιστα πέμψαι. ᾿Αναγράφει 
δὲ μάλα λογίως ὁ αὐτὸς ὑπὸ τοῖς ᾿Ιουστινιανοῦ χρόνοις 
Γότθων τῶν ἀπὸ τῆς Μαιώτιδος ἐκδρομὰς κατὰ τῆς 
« 7 “Ὁ [4 2 ὔ ᾽ ἈΝ Ἁ 4 ’ 

Ρωμαίων γῆς, σεισμούς τε ἐξαισίους ἀνὰ τὴν Ελλάδα 
7 ’ ΄ ᾿ 3 .ἢβ ἢ Ν ἣ 

γενέσθαι, τήν τε Βοιωτίαν καὶ ᾿Αχαΐαν καὶ τὰ περὶ 

κόλπον τὸν Κρισαῖον κατασεισθῆναι, καὶ χωρία ἀνάριθμα 
᾿ , 2 Μ ᾽ - Ν , »“"ἅ» “ 

καὶ πόλεις ἐς ἔδαφος ἐνεχθῆναι, καὶ χάη τῆς γῆς πολλα- 
, “ Ὶ “- 

χόσε γενέσθαι, καὶ ἐνιαχῆ μὲν αὖθις ἐς ταὐτὸν συνελθεῖν, 

εἶναι δὲ οὗ μεμενήκασι. 
24. Τράφει καὶ τὴν Ναρσοῦ στρατηγίαν σταλέντος 

πρὸς ᾿Ιουστινιανοῦ πρὸς τὴν ᾿Ιταλῶν χώραν, ὅπως τε 
“- ., Ν τὸν Τωτίλαν κατηγωνίσατο, καὶ μετὰ τοῦτον Τεΐαν, καὶ 

π΄. ς ἢ 7, ε,ὔ . 7, ς , 
ὡς Ῥώμη πέμπτον ἑάλω. Φασὶ τοίνυν οἱ συγγενόμενοι 

- - Ν -“ -“ ᾽ 

τῷ Ναρσῇ, ὡς οὕτως τὸ θεῖον λιταῖς τε καὶ ἄλλαις εὐσε- 
“- ἃ νι 

βείαις ἐξωσιοῦτο τὰ εἰκότα γεραίρων καὶ τὴν παρθένον 
. " ς ᾽ ᾿ 4: γον - Ὰ ᾿ καὶ θεοτόκον, ὡς ἀναφανδὸν αὐτήν οἱ διακελεύεσθαι τὸν 

»“»Ἥ “ 7 

καιρὸν ὅτε πολεμεῖν δέοι, καὶ μὴ πρότερον χειρῶν ἄρχειν 

πρὶν ἂν ἐκεῖθεν τὸ σύνθεμα λάβοι. Πέπρακται δὲ καὶ 
ἕτερα τῷ Ναρσῇ λόγου πολλοῦ ἄξια, Βουσελίνον καὶ 

7 ! ἃ Ἁ Ἁ 

Σινδούαλδον καταπολεμήσαντι, καὶ τὰ πολλὰ προσκτη- 

σαμένῳ μέχρις ὠκεανοῦ. ἽΔΑπερ ᾿Αγαθίᾳ μὲν γέγραπται 
τῷ ῥήτορι, οὔπω δὲ ἐς ἡμᾶς ἀφῖκται. 

»“Ἢ ᾽ -“ 7 ἃ ᾿ , « 

20. Τῷ αὐτῷ ἹΙροκοπίῳ καὶ τάδε συνεγράφη" ὅτι γε 
, ᾽ ἣ, ", 5 , , » ε , 

Χοσρόης, ἐπειδὴ ἔγνω τά τε ἐν Λιβύῃ τά τε ἐν ᾿Ιταλίᾳ 
“ - “ «ς Ψ 2 ,7 

συνενεχθέντα δεξιῶς τῇ “Ρωμαίων ἐπικρατείᾳ, πρὸς 
, ) ,ὔ » 3 κα ϑ “Ὁ ς 7ὔ 

φθόνον ἐξαίσιον ἤρθη: ἐπεκάλει τέ τινα τῇ Ῥωμαίων 
ἀρχῆ, παρεσπονδῆσθαι λέγων καὶ τὴν συγκειμένην εἰ- 

, ͵] Ἁ “-“ ι ᾽ Ἃ ΄ 

ρήνην λελύσθαι. Καὶ πρῶτα μὲν ᾿Ιουστινιανὸν πρέσβεις 
διαπέμψασθαι πρὸς Χοσρόην, πείσοντας μὴ τὴν σφίσιν 

ἀπέραντον εἰρήνην παραλῦσαι μηδὲ λυμήνασθαι τοῖς 

συγκειμένοις, ζητηθῆναι δὲ τὰ ἀμφίλογα καί τινι φιλίῳ 
ὃ θῇ , Τὸ δέ ξ , ς Ν “- 

ιατεθῆναι τρόπῳ Τὸν δέ φησιν ἁλύοντα ὑπὸ τοῦ 
, “- Ν “Ὁ ’ 

ἔνδοθεν κυκῶντος φθόνου μηδὲν τῶν εὐλόγων προσδέ- 

ἡ πόλεις δὲ ὀκτὼ ῬΙΟΟΟΡ. χάος ῬτοΟςΟΡ. πολλαχῆ ῬτΟΟΘΟΡ. 

ὃ ταὐτὸ ῬΙοςΟρΡ. 13 τὸ πέμπτον ῬΙΟΟΟΡ. Βαθο ΠΟ 8ΠῚ 6Χ 

Ῥγοοορίο αἰ ἰαπίατη Δ] Ππἅϊ ρἰείαςὶ Ναυβθίῖβ 11 627, τό [4 οὕτως] οὗτος 
ΡΒΑΙ͂ν 19 Βουτιλῖνος, Σίν δουαλ Αραίῃϊαβ 25 συνεχθέντα Β 

27 παρασπονδεῖσθαι ν 21 ἀμφίβολα Ρ 32 διατεθῆναι] δὴ τεθῆναι Βὶ 

Ῥτοοορ. 11.477 

014. 594 
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ΧΥῚΪ 13 

Ῥγοοορ. 
1 623 54. 
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“Ὁ Ἂἑς ἈΝΕ -“ “ 

ξασθαι, στρατῷ δὲ μεγάλῳ τῇ “Ρωμαίων ἐπελθεῖν γῇ, 
᾽ “ Ν Ἅ 

τρίτον καὶ δέκατον ἔτος [ἄγοντος] ᾿Ιουστινιανοῦ [καὶ] τὴν 
Ἑ Ι͂ , ς 

Ῥωμαίων ἰθύνοντος βασιλείαν. Καὶ συγγράφει ὅπως ο 
΄ “ Ν ͵ Ἀ “ 3.» ΄-“ ᾿ ῇ Χοσρόης Σοῦρον τὴν πόλιν πρὸς ταῖς ῃἠόσι τοῦ Εὐφράτου 

ἵ, Ρ. - « ῇ, δό 

κειμένην ἐκπολιορκήσας καθεῖλεν, ἕτερα συνθέσθαι δόξας, 
Ν , ᾿] ΄ “- 

ἕτερα δὲ πράξας ἐς αὐτούς, τὰ πάντα ἀνοσιώτατα, τοῖς 
Ψ ΟΝ Ἷ Ν Ἷ ». δ συγκειμένοις οὐδὲν προσεσχηκώς, καὶ δόλῳ μᾶλλον ἢ 

Ὁ Α, Ἄ Ν πολέμῳ τῆς πόλεως ἐγκρατὴς “γεγονώς: ὅπως τε καὶ τὴν 
΄ 5. τὴ με Χ Ν }] ΕῚ , » 

Βέροιαν ἐνέπρησεν" εἶτα καὶ τὴν ἐς ᾿Αντιόχειαν ἔφοδον, 
3 ’ Ν 93 Ὁ“ Ν , , 

Ἑφραιμίου μὲν ἐπισκοποῦντος τὴν πόλιν, καταλελουπότος 
Ν ᾿ " “Ὁ “ “. ἃ 

δὲ αὐτὴν μηδενὸς αὐτῷ τῶν κατὰ σκοπὸν προϊόντος" ὃς 
Ἂ . Ν “ 

τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὰ ἀμφ᾽ αὐτὴν πάντα περισῶσαι 
»): -“ 93 ᾽ς , 

λέγεται κατακοσμήσας τοῖς ἱεροῖς ἀναθήμασιν, ἵνα λύτρα 

ταύτῃ γένηται. 
᾽ “ “ ἊὉᾳ 

Αναγράφει δὲ καὶ περιπαθῶς ἐκτίθεται καὶ τῆς 
3 Ν “ δὰ 5 “ , 

Αντιόχου πόλεως τὴν ἅλωσιν πρὸς αὐτοῦ Χοσρόου γεγε- 
,ὔ ς , ἀ τπ ἢ ,ὔ τ 

νημένην, καὶ ὡς πάντα ἀπόλλυσι κτείνων τε καὶ ἐμπιπρᾶς 
, ς ΝΝ Ψ 

Χοσρόης: ὅπως τε κατὰ τὴν γείτονα Σελεύκειαν γέγονεν, 
4 “ “ἢ ΜῈ Ἁ , ἐν Δαφνῃ τε τῷ προαστείῳ, εἶτα καὶ κατὰ τὴν ᾿Απαμέων, 
Ἂ οὐ 3 Ἂ 

Θωμᾶ τὸν αὐτόσε τῆς ἐκκλησίας θρόνον διέποντος, ἀνδρὸς 

λόγῳ τε καὶ ἔργῳ δυνατωτάτου: ὃς καὶ συνθεάσασθαι 
Ἂ Χ ! Ν Ἂ “ “ Ἀλλ 2 3}. «δ ὃ , 

τῷ Χοσρόῃ τὴν τῶν ἵππων ἅμιλλαν ἐν τῷ ἱπποδρομίῳ 
Ν ΄ “ ῇ 

παρὰ τὸ νενομισμένον σοφῶς ὑπέστη, παντοίως Χοσρόην 
, ἐΝ ς μ « 

θεραπεύων τε καὶ ἡμερούμενος. Ὃν καὶ Χοσρόης ἤρετο 
Υ » 2 δ τ ᾿ Ν 2 , ῇ [τ εἴπερ ἤθελεν αὐτὸν ἀνὰ τὴν οἰκείαν θεάσασθαι πόλιν: ὅν 

5 ᾿] “- ς 3 Ὁ“ Ν , φασιν ἀληθιζόμενον εἰπεῖν ὡς οὐχ ἥδιστα τὸν Χοσρόην 
ς , Ν Ν » Ν , “ΔὁὈ Χ ΄ Ν Ν 
ὁρῴη κατὰ τὴν οἰκείαν πόλιν. “Α καὶ θαυμάσαι φασὶ τὸν 

“Ὁ ε. Ν ) Ἁ 

Χοσρόην, τῆς ἀληθείας τὸν ἄνδρα δικαίως ἀγάμενον. 
᾽ ΝΥ Ν “ ς Ὰᾷ ες ῇ 

26. ᾿Επειδὴ δὲ τῆς ἱστορίας ὧδε γεγόναμεν, Χέξω καὶ 
ΝΥ ᾿Υ Ψ ᾿ »“ ἃ “Ὁ: 

τὸ γεγονὸς αὐτόσε θαῦμα, ὃ τῆς παρούσης ἱστορίας καθέ- 

5 τρίτον καὶ τέταρτον ΑἸ ἄγοντος εἰ καὶ 560] 151 1115 : τρίτον δὲ καὶ 
δέκατον ἔτος ἐτελεύτα ᾿Ιουστινιανῷ βασιλεῖ τὴν αὐτοκράτορα ἀρχὴν ἔχοντι 
ῬΥΟΘΟΡ. 170,22 3 δὁο.ν 4 Σούρων σοΥγϊσαηάπτη ν]ά. ἐχ ΡΥΌΟΟρ. 172; 5 

6 ἐς αὐτούς] ἑαυτούς Β 9 Βέρροιαν Ῥ 10 καταλελοιπὼς Ρ 

11--14 ὃς... γένηται 46 ἢος 11] Ἰασιίαγ ἀρια ῬΥΌΟΟΡ. τ6 γενομένην 

ΡΑΙ͂ν 17 ῬΙ5 καὶ Ομ]. Ρ 19 τῶν προαστείων ΑἹ εἶτα] εἰ Β 

23 παρὰ] περὶ Β 24 θεραπεύων τε) θεραπεύοντες Β 24---28 Π1Π1] ἀε 
Πος ΘΟ]]ΟΑ 10 1π Παυγαίϊοπα σοχίδηλ τη ἀρ ῬΥΌΘΟΡ. Ρ. 203 27 ὁρώην 
ΑἹ κατὰ... 8 Χοσρόην οτὰ. ΑἹ 

5 
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στηκεν ἄξιον. Ὅτε τὴν ᾿Αντιόχου πυρπολεῖσθαι τῶν 
᾿Απαμέων οἱ παῖδες ἐγνώκεσαν, ἱκέτευον τὸν λελεγμένον 

μοι Θωμᾶν τὸ σωτήριον καὶ ζωοποιὸν τοῦ σταυροῦ ξύλον 

παρὰ τὸ εἰωθὸς προενεγκεῖν τε καὶ προθεῖναι, ὡς ἂν τὰ 
5 τελευταῖα ὁρῷέν τε καὶ κατασπάζοιντο τὴν μόνην τῶν 

ἀνθρώπων σωτηρίαν ἐφόδιόν τε λάβοιεν τῆς ἑτέρας 
βιοτῆς, διαπορεύοντος αὐτοὺς τοῦ τιμίου σταυροῦ πρὸς 
τὴν ἀμείνω λῆξιν. Ὃ δὴ καὶ πεπραχὼς ὁ Θωμᾶς προ- 
φέρει τὸ ζωοποιὸν ξύλον, ῥητὰς ἐπαγγείλας ἡμέρας τῆς 

το προθέσεως ὡς ἂν ἐξῇ καὶ πᾶσι τοῖς ἀστυγείτοσιν ἁλιυ- 

σθῆναι καὶ τῆς ἐντεῦθεν σωτηρίας ἀπόνασθαι. 

Φοιτῶσι γοῦν μετὰ τῶν ἄλλων καὶ οἱ ἐς φῶς με προα- 

γαγόντες, ἐς χαμαιδιδασκάλου φοιτώντά με περιαγόμενοι. 

Ὥς δ᾽ οὖν προσκυνῆσαί τε καὶ κατασπάσασθαι τὸν τίμιον 

15 ἠξιώθημεν σταυρόν, ἄρας ὁ Θωμᾶς ἄμφω τὼ χεῖρε τὸ τῆς 

ἀρχαίας κατάρας ἐξαλειπτήριον τοῦ σταυροῦ ξύλον ἐπε- 

408 δείκνυ, πάντη τῶν | θείων ἀνακτόρων περινοστῶν, ὥσπερ 
ἐν ταῖς κυρίαις τῶν προσκυνήσεων ἡμέραις εἴθιστο. 

“ “ ἈΝ “- 

Εἵπετο δὲ τῷ Θωμᾷ μεθισταμένῳ πυρὸς μέγα τι χρῆμα 
’ «ς ω 

9 σελαγίζοντος, οὐ κατακαίοντος, ὡς πάντα τὸν χῶρον ἔνθα 

παρεστὼς τὸν τίμιον ἐπεδείκνυ σταυρὸν ἐμπίπρασθαι 
“- ἐᾷ δοκεῖν. Καὶ γέγονεν οὐχ ἅπαξ, οὐ δίς, ἀλλὰ καὶ πολ- 

ΓΟ 7ὔ ’ ᾽ 7 ΄-“- 7 

λάκις, τοῦ ἱερέως πάντα τὸν αὐτόσε χῶρον περιϊόντος 
Ν »"» ᾿] 7 Ἁ »“ Ἑ » 

καὶ τοῦ ἀθροισθέντος λεὼ τοῦτο γενέσθαι Θωμᾶν δυσ- 
“- Ἵ Ἁ - 

5 ὡποῦντος. Ὅπερ καὶ τὴν γενομένην σωτηρίαν τοῖς 
᾿ - ΄ } 7 , 3 3. "ἃ ΨΩ Ν 
Απαμεῦσι προεφήτευεν. ᾿Ανετέθη τοίνυν καὶ εἰκὼν ἀνὰ 

“- 3 “ “ ἴω ον 

τὸν ὄροφον τῶν ἀνακτόρων ταῦτα τοῖς ἀγνοοῦσι τῇ 
4ὺ « ν - 

γραφῇ διαγγέλλουσα' ἣ καὶ μέχρι τῆς ᾿Αδααρμάνου καὶ 
Περσῶν ἐφόδου διεσώξετο, συνεκαύθη δὲ τῇ αὐτόσε ἁγίᾳ 

ω “ } ! Χ “Ὁ «“ ΄ Χ “ 

329 τοῦ θεοῦ ἐκκλησίᾳ μετὰ τῆς ὅλης πόλεως. Καὶ ταῦτα 

μὲν ὧδε ἐγεγόνει. 
ῇ Ἁ λ 

Ὁ δὲ Χοσρόης κατὰ τὴν ἄφοδον παρασπονδήσας τὰ 
κ , 

συγκείμενα, ἐπεὶ καὶ τηνικάδε συνεδόκει, ἕτερα πέπραχε, 
-“ Ἁ ᾽ ω » “ Ν ᾽ 7 ΄ 7 

τῷ μὲν ἀσταθεῖ αὐτοῦ καὶ ἀβεβαίῳ τρόπῳ συμβαίνοντα, 

1 ἄξιον καθέστηκεν ΤΌ ν 4 προσενεγκεῖν ΤΙΗΡ ὡς] καὶ Β 

6 λάβοιε, ν α44.,1, 15 σταυρὸν ἠξιώθημεν ΒΑ! τὼ] τὰ 18 Α}ν 

22 οὐ δίς] οὐδεὶς Α΄ 23 περιόντος, ἰ ΒΌΡΘΥΙΒΟΓ,, 1, 26 προεφήτευσεν 

ΡΒν 290 ἔφοδον (τ. 

ῬΥόοΟΡ. ἱ 202 



174 ΕΝΑΟΘΞΚΕΙΙ 

“ δι ἐν Ν “ , Ν - Ψ ἥκιστα δὲ ἀνδρὶ λογικῷ, μή τί γε δὴ βασιλεῖ πρέποντα 
λόγον τῶν συγκειμένων ποιουμένῳ. 

ΝΊρερμν 27. ᾿Αναγράφει ὁ αὐτὸς Προκόπιος καὶ τὰ περὶ 
Ἔϑυρὸ ετοὶ ᾽ , ᾿ . ΄ ΑΔ, ΠῈ Ριοοορ. ἱ ςο8 Εδέσης καὶ ᾿Αγβάρου τοῖς παλαιοῖς ἱστορημένα, καὶ ὡς 

ς ᾿ ᾿ " ΕἾΜ τὰ 53 Ν ς 3 ὁ Χριστὸς πρὸς ἼΑγβαρον ἐπέστειλεν, εἶτα καὶ ὡς ἐς 5 
ἘΞ »Ά 7 “ 3 “ ς Χ' ΄ ἑτέραν ἔφοδον πολιορκίαν τῶν ᾿Εδεσηνῶν ὁ Χοσρόης 
κατέστη, παραλύειν οἰόμενος τὰ παρὰ τοῖς πιστοῖς θρυ- 

᾿ ς ᾽ » ς ΕῚ] «ς Ν “-“ 2 “ 

λούμενα, ὡς οὐκ ἄν ποτε ἡ Ἔδεσα ὑπὸ τοῖς ἐχθροῖς 
γενήσεται" ὅπερ τοῖς γραφεῖσι μὲν πρὸς "Αγβαρον παρὰ 

- “, “ κι Ἁ 

Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν οὐκ ἔγκειται, ὡς ἔστι τοὺς το 
Ηΐδι. Ἐς]. φιλοπόνους ἑλεῖν ἐκ τῶν ἱστορηθέντων Εὐσεβίῳ τῷ 

{15 , “:. Ἃ ν , ᾿ ᾽ ᾿ 3 , Παμφίλου, αὐτὴν πρὸς λέξιν τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνόντι" 
“Ὁ Ὁ Ι) Ψ, 

οὕτω δὲ παρὰ τοῖς πιστοῖς ἀἄδεταί τε καὶ πεπίστευται 
“ , καὶ τὸ πέρας ἐδέξατο, τῆς πίστεως ἔργον προρρήσεως 

Ἂς “ “ 

Οὐοπο ἢ 180 ἀγαγούσης. Μετὰ γὰρ τὸ προσβαλεῖν τῇ πόλει τὸν 406 

Χοσρόην μυρίας τε ἐφόδους ἐργάσασθαι χοῦν τε συνα- τό 
μήσασθαι πολύν, ὡς καὶ τὰ τείχη τῆς πόλεως ὑπερπη- 

»“» «ς , , ᾿ ’ 7 

δῆσαι, ἑτέρας τε μυρίας μηχανὰς ῥάψαι, ἄπρακτον 
ἐπεποίητο τὴν ἀποπόρευσιν' λέξω δὲ τὰ γενόμενα. 

Ῥτοθορ. Ἔπήγγελλεν ὁ Χοσρόης ταῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν δυνάμεσι 2ο 
1 26η---280 Ξ ᾿ ν . ξύλων ἀθροῖσαι μέγα τι χρῆμα πρὸς τὴν πολιορκίαν τῆς 

, Ὁ “ 5 ἣν , 9 ͵ 

προστυχούσης ὕλης. ἽΑπερ ἐπειδὴ συνελέγη ὀξύτερον 
“Ὁ Ὁ Ν ἴω 

τῆς ἐπιτάξεως, κυκλοτερῶς περιθεὶς τὸν χοῦν ἐς μέσον 
ὌΝ Ν 5 , Ν , " Φ . 
ἐπέβαλε, καὶ ἀντιμέτωπος τῇ πόλει ἤει. Οὕτω τε κατὰ 

σμικρὸν ἐποικοδομῶν τοῖς ξύλοις τε καὶ τῷ χώματι καὶ 25 
“ , -“ ἴ 53 - 

τῇ πόλει προσιών, τοσοῦτον ἐς ὕψος ἦρε καὶ τὸ τεῖχος 
ς , ς 3 ς ᾿' Ἂν Ἂ [ 

ὑπερήλατο, ὡς ἐξ ὑπερδεξίων τὰ βέλη κατὰ τῶν προ- 

κινδυνευόντων ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐν τῷ τείχει ῥίπτειν. 
“ “ 

Ἐπειδὴ τοίνυν οἱ τῇ πολιορκίᾳ συνεχόμενοι τεθέαντο τὸ 
“- ’ὔ “ "ἡ δί 3 , “Ὁ ῇ 

χώμα πλησίον ὥσπερ ὦρος βαδίζον ἐγγίζειν τῇ πόλει, 30 
᾿ “ [ 

ἐπιδόξους τε εἶναι τοὺς πολεμίους πεζῇ τῆς πόλεως ἐπι- 
Α [.] 9 ν “᾽ 

βήσεσθαι, ἅμα ἕῳ μηχανῶνται ἀντικρὺ τοῦ χώματος, 

4 Ἐδέσσης Τὰν Αὔγαρος Ῥ͵οΟΟΡ. 5 ἀπέστειλε Β ν ὡς 
οὔ. Β ὡς καθ᾽ ἑτέραν ἔφοδον ἐς πολιορκίαν 4]. 6 ᾿Ἐδεσσηνῶν Ἐν 

8 Ἔδεσσαν παρὰ τῶν ἐχθρῶν Β 13 πιστεύεται Β ν 14 ἐδείξατο 

ΘΑ ν1]}1|5, καὶ τὸ πέρας ἔδειξε τὸ ἀληθές, τῆς πίστεως ἐς ἔργον τὴν πρόρρησιν 

ἀγαγούσης Δ 8].; Ἠ1Π1] δϑί γτηὰπίαπάττη 15 ἀγούσης ΡΑῚ Μετὰ. Εν 7 

Ἰαπάδηϊ Αοί. Οοης. 19 ἐποιεῖτο Αοί. 20 ἐπήγγειλεν ν Αεοἰ. 

21 ξύλον ν 23 κυκλωτερῶς ν 26 ἐς ὕψος οἴὰ. ΑἹ 
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“ » ’ὔ Ἁ «ς Ἷ Ἑ , .. Ἁ »“"ἃἰε 

ὅπερ ἀγέστα πρὸς Ῥωμαίων κέκληται, διώρυγα ὑπὸ γῆν 
κατεργάσασθαι ἔνθεν τε πῦρ ἀνεῖναι, ὡς ἂν τῇ φλογὶ τὰ 

͵ ,ὔ Ν “- » “ ω Ν Ἁ Ν 

ξύλα φθειρόμενα τὸν χοῦν ἐς γῆν καταγάγοι. Καὶ τὸ μὲν 
, “ “ 

ἔργον ἐπετετέλεστο, πυρὰν δὲ προσάψαντες τοῦ σκοποῦ 

διημάρτανον, οὐκ ἔχοντος τοῦ πυρὸς διέξοδον ὅθεν ἀέρος 
, ς 

ἐπιλαμβανόμενον δύναιτο τὴν ὕλην περιδράξασθαι. “Ὥς 
» “ ᾽ » » 7] 5. 4 Ν , 

δ᾽ οὖν ἐς πᾶσαν ἀμηχανίαν ἦλθον, φέρουσι τὴν θεότευκτον 
Ν Ν ω 5 ᾽ ͵ 

εἰκόνα ἣν ἀνθρώπων μὲν χεῖρες οὐκ εἰργάσαντο, ᾿Αγβάρῳ 
δὲ Χριστὸς ὁ θεός, ἐπεὶ αὐτὸν ἰδεῖν ἐπόθει, πέπομφε. Ταύ- 

Ἀ Ν 3 7 

την τοίνυν τὴν παναγίαν εἰκόνα κατὰ τὴν εἰργασμένην 
,ὔ » , , “ ’ ᾽ ͵ » 53 σφίσιν ἐσαγαγόντες διώρυγα ὕδατί τε ἐπικλύσαντες, ἀπ 

"»" - -“ “ » »“Ἃϑ ᾿ς 

αὐτοῦ κατὰ τῆς πυρᾶς καὶ τῶν ξύλων ἀφεῖσαν. Καὶ 

παραυτίκα τῆς θείας δυνάμεως τῇ πίστει τῶν δεδρακότων 
{ Αι ἤ 3 ͵ 

ἐπιφοιτησάσης, ὅπερ ἦν ἐκείνοις πρώην ἀδύνατον ἐξηνύετο" 
’ Ἁ » ͵ Ν , οὖ Ἁ , 

παραυτίκα γὰρ ἐσεδέξαντο τὴν φλόγα τὰ ξύλα, καὶ λόγου 

θᾶττον ἀπανθρακωθέντα τοῖς ὑπερτέροις μετεδίδοσαν, 

ἅπαντα τοῦ πυρὸς ἀμφινεμομένου. 
«ς Ἀ Ν ἈΝ Ψ ’ὔ ζ 4 »“᾿Μῖ 

Ὡς δὲ τὸν καπνὸν ἀναθρώσκοντα τεθέαντο οἱ τῇ 
,ὔ 7 , Ἄ Ἁ πολιορκίᾳ πιεζόμενοι, σοφίζονται τάδε: λαγυνίδας μικρὰς 

, Ῥ Ἧ 

ἀγαγόντες ἐμφορήσαντές τε θείου ἅμα καὶ στυππίου καὶ 
ο Ψ Ε] ξ «ς - Ἁ [ι] 7 

τῶν ἀλλων εὐκαταφλέκτων ὑλῶν, κατα τῆς καλουμένης 

ἀγέστας ἀπεσφενδόνιζον, αἵπερ καπνὸν ἀνιεῖσαι, τοῦ 
Ἀ “Ὁ ει.ἢ “-“ »“» » 7] ᾿Ὶ 9 “ [2 

πυρὸς τῇ ῥύμῃ τῆς βολῆς ἀναφθέντος, τὸν ἐκ τοῦ χώ- 
Ν ματος ἀναδιδόμενον καπνὸν λανθάνειν παρεσκεύαζον: ὡς 

πάντας ὑποτοπάζειν τοὺς οὐκ εἰδότας ἐκ τῶν λαγυνίδων 
"“ Χ » δι Ν Ν , , 

μᾶλλον καὶ οὐχ ἑτέρωθεν τὸν καπνὸν καθεστάναι. Τρίτῃ 
δ᾽ “ » ᾽ » “ « 7 Ε θ ε ἣν ὃ -“ 

οὖν ἀπ᾿ ἐκείνης ἡμέρᾳ, ὦφθησαν αἱ γλωσσίδες τοῦ 

πυρὸς ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδόμεναι, καὶ τότε συνῆκαν οἱ ἐν 
ω , ω “ ΄ , “Ὁ 

τῴ χώματι τῶν Ἱ]ερσῶν μαχόμενοι ὅποι κακῶν καθε- 

στήκασι. Ὃ δὲ Χοσρόης, ὥσπερ τῇ θείᾳ δυνά ἡ ; ρόης, ρ τῇ ψ δυνάμει 
᾽ ΄ Ἀ [ω] ς 4“ ς ει “ὁ Ἁ “ ἀντιφερόμενος, τοὺς τῶν ὑδάτων ὁλκοὺς οὗ πρὸ τῆς 

πόλεως ἔτυχον ὄντες κατὰ τῆς πυρᾶς ἀφείς, σβεννύειν 
, ω «ς “Ὁ ᾿ “Ὁ 

ταύτην ἐπειρᾶτο. Ἢ δὲ μᾶλλον ὡς ἔλαιον ἢ θεῖον ἤ τι 
κ » “ ᾿] 4 Ν ε΄ “ :] ᾿ “ 

τῶν ἐξάπτειν εἰωθότων τὸ ὕδωρ δεξαμένη, ἐπὶ μεῖζον 

1 διώρυχα ῬΙΟΟΟΡ. 274» 4 3 κατάγοι ν καταγάγωσι Αεἰ. 4 ἐ- 

τετέλεστο Αεἰ. πυρᾶς ΤΙΡ Αοει. προσανάψαντες Αοί. 6 τῆς ὕλης 

Αοι. ἡ 54: 46 μος χηΐγαοι]ο ΠΪΠ1] ἀρὰ ῬΊοοορ. 8 Αὐγάρῳ Αοὶ. 
11 ἐπαγαγόντες Β 12 ἀφῆκαν Αοἰ. 15 εἰσεδέξατο Αοἰ. 20 στυπ- 

πείουν 

ς ἀν  Ὡ0{ῃ{{ 
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7 "' Ὁ “Ὁ , Ν ἤρθη μέχρις ἂν τὸ πᾶν κατήγαγε χῶμα καὶ τέλεον τὴν 
δ ἢ ᾽ 7 ἣ ᾽ 3 ε ε Ἴ 
ἀγέσταν ἀπετέφρωσε. Τότε δ᾽ οὖν ὁ Χοσρόης ἁπάσαις 

ΠῚ -“» , Ἁ Ὁ 

ταῖς ἐλπίσιν ἀπειρηκὼς καὶ διὰ τῶν ἔργων ἐγνωκὼς ὡς 
Ἁ, ἴω Χ ς “ 

πολλὴν ὦφλεν αἰσχύνην, ὑποτοπήσας τοῦ πρὸς ἡμῶν 
“- ν 

πρεσβευομένου θεοῦ περιέσεσθαι, ἐπὶ τὰ σφέτερα τὴν 5 
, “- “-“ 

ἀποπόρευσιν ἐποιεῖτο ἀκλεῶς. 

ὙΠ 28. Λελέξεται δὲ καὶ ὃ κατὰ τὴν Σεργιουπολιτῶν 
ΧΝῚΙ τ7 » ΟΕ , 7 τ ταλα λνι 5. Ὁ: Ὁ ᾽ 

ἄλλοτε ὑπὸ Χοσρόου γέγονεν, ἐπεὶ καὶ ἀξιόλογόν ἐστιν 
, 3 

καὶ πρέπον ὄντως μνήμῃ ἐς ἀεὶ διασωζομένῃ. ᾿Επέστη 
, ς ῇ “-“ 

Οὗ Ριοοορ. αὶ ταύτῃ ὁ Χοσρόης, ἐκπολιορκεῖν αὐτὴν ἐπειγόμενος. το 
Ὥς δ᾽ οὖν τῶν τευχῶν ἀπεπειρᾶτο, τὰ περὶ τῆς σωτηρίας 

“Ὁ ῇ ν" - 

τῆς πόλεως πρὸς ἑκατέρων ἐλαλεῖτο' καὶ συμβαίνουσιν 
6“ Ἂ ς Ν 7 7 [ , 2 ᾿ 
ὥστε τὰ ἱερὰ κειμήλια λύτρα τῇ πόλει γενέσθαι" ἐν οἷς 

7 Ν ἈΝ “ 

καθειστήκει καὶ σταυρὸς ὑπὸ ᾿Ιουστινιανοῦ καὶ Θεοδώρας 
7ὔ ε ᾽ 3 ᾿ , Ν ,ἽἼ.ε ,ὔ ς 

πεμφθείς. Ὡς δ᾽ οὖν ἀπεκομίσθη ταῦτα, τοῦ ἱερέως ὁ τ 
Ξ “ “ “ “ 

Χοσρόης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ πεμφθέντων Ἱ]ερσῶν ἀνεπύ- 
“ [4 ΒΕ “ Α ᾿] 2 , » " 

θετο μή τι ἕτερον εἴη. Τῶν δέ τις οὐκ εἰωθότων ἀληθί- 

ζεσθαί φησι πρὸς τὸν Χοσρόην καὶ ἕτερα εἶναι κειμήλια, 

ἅπερ πρὸς τῶν πολιτῶν ἀπεκρύβη εὐαρίθμων ὄντων. 
“ ἡ ΄ , “ 

“Ὑπελέλειπτο δὲ χρυσοῦ μὲν ἢ ἀργύρου κειμήλιον τῶν 529 
3 ᾿ ᾽ 4 Ε Γ Χ 2 , Ὁ Ν ἐπιφερομένων οὐδέν, ἑτέρας δὲ προὐργιαιτέρας ὕλης καὶ 
θ ἴω θ 7ὔ ἕξ 2 ΄ Ἂ ΄, λ “ » Ἷ 
εῷ καθάπαξ ἀνεχούσης, τὰ πανάγια λείψανα Σεργίου 

“- “ ἕ “ 

τοῦ ἀθχοφόρου μάρτυρος, ἔν τινι τῶν ἐπιμήκων σορῶν 
: 2 » , ᾽ , 2 Ἁ Χ Α 

κείμενα ἐξ ἀργυρίου ἠμφιεσμένῃ. ᾿Επειδὴ δὲ τούτοις 
Ν ς , “ ῇ Ν Ὡ 2 [ο ΄ πεισθεὶς ὁ Χοσρόης τῇ πόλει τὸν ὅλον ἐπαφῆκε στρατόν, 5:5 

ΕῚ , δέν δ Ν , . Ν 5 Ζ “ ς 
ἐξαπίνης ἀνὰ τὸν περίβολον ἀσπὶς ἀνεφάνη μυρία, ὑπερ- 

ἴω “- Ψ' Ἂ ΄ 

μαχοῦσα τῆς πόλεως" ὅπερ οἱ πεμφθέντες πρὸς Χοσρόου 
“ ’ “ 

θεασάμενοι ἐπανῆκον, τὸ τε πλῆθος θαυμάζοντες τήν τε 
, ς ͵ 

ἐξόπλισιν διηγούμενο. Ὥς δὲ καὶ πάλιν πυθόμενος 
Μ ς 'Ὰ 3 7] [.] , χ 2 Ὁ 

ἔμαθεν ὁ Χοσρόης ὀλίγους τῇ πόλει κομιδῆ ἐναπομεῖναι, 30 
“ , 

ἐξώρους τε καὶ ἀώρους, τῆς σφρυγώσης ἡλικίας ἐκποδὼν 
“ 7, 53 Ν “ 7 

γενομένης, ἔγνω τοῦ μάρτυρος εἶναι τὸ θαῦμα" καὶ δείσας 
“ γ' ΄ “ ᾿ 

καὶ τὴν Χριστιανῶν πίστιν ἀγάμενος, ἀπῆρε Ϊ πρὸς τὰ 408 

σι 

4 ὦφελεν ῬΡΒΑΙ͂ν παρ᾽ ἡμῶν Β " τῶν ρΡοϑβί τὴν ααά. φἀϊί. 

Οχοηῃ. Σεργίου πολιτῶν 1ΌΥ] ν, οοΥγ. ΓΠοντἢ 9 δηίε ἐπέστη ἰηϊΐ. ΠΡ. 

ΚΉ Ζ 12 ἑκατέρω Β 15 Ροβί πεμφθείς Ἰποῖρ. ἔ, ττ47 Α ι6 ἀνε- 
πυνθάνετο ΖΚ 17 το͵τι Α 20 μὲν οἴῃ. Ρ 22 καθάπαξ θεῶ Β 

ἀνεχούσηΞς)] ἀνηκούσης (τ. 24 ἀργύρου Ζν ἠφιεσμένη ταῦτα Β 

21 φριγόσης Α 



ΠΙΒΕΚΝΟ [ΙΝ 27--29 ὖν ψὶ 

᾿] - « ͵ὕ ᾿ “ ἂ » -“ »" ψπ 5 

οἰκεῖα. Ὃν καί φασιν ἐν ταῖς τελευταίαις ἀναπνοαῖς τῆς τοῖι. ΝΙκῖυ 
, ᾽ κ᾿ , ς. 95,» Ρ- 

θείας ἀξιωθῆναι παλυγγενεσίας. 556 

29. ᾿Αφηγήσομαι δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς ἐπισκηψάσης Νιίοερι. 
»“» Ἁ Ν , Α 7, ΧΥῚῚΙ 18 

νόσου, τοῦτο δεύτερον καὶ πεντηκοστὸν ἔτος, μὴ πρότερον Ῥιοοορ. ἱ 249 
Ἷ -" -“" ᾿] ,ὔ 

5 ἱστορηθέν, κρατησάσης καὶ πᾶσαν γῆν ἐπινεμηθείσης. 
τ »“" ,ὔὕ 7 

Τῆς γὰρ ᾿Αντιόχου πρὸς ἸΪερσῶν ἁλούσης, ἔτεσιν ὕστερον 
-“ 7 

δύο, πάθος ἐπεδήμησε λοιμῶδες ἔν τισι μὲν συμφερόμενον 
τῷ ὑπὸ Θουκυδίδου γραφέντι, ἔν τισι δὲ πολλῷ διαλλάττον. 

Καὶ ἦρχθαι μὲν ἐξ Αἰθιοπίας καὶ νῦν ἐλέγετο. Τὴν δὲ 
πὶ ΕῚ ἈΝ 7 » 7 ᾽ 7] ᾽ ,ὔ 

το πᾶσαν ἀμοιβαδὸν διέδραμεν οἰκουμένην, οὐδένας ἀνθρώπων 

οἶμαι ἀπειράτους τοῦ νοσήματος καταλελοιπός. Καὶ ἔνιαι 

μὲν πόλεις ἐπὶ τοσοῦτον κατεσχέθησαν ἄχρι καὶ τοῦ 
’ Ἷ 

παντάπασι κενὰς οἰκητόρων γενέσθαι. "Ἔστι δὲ οὗ 
Ἷ »"» 

ἐπιλαβόμενον τὸ πάθος κουφότερον μετῆλθεν. Οὔτε δὲ 
7] 

τι κατὰ περίοδόν τινα τεταγμένην ἐνέσκηπτεν, οὔτε αὖ 
π᾿ Ἷ: 

ἐπισκῆψαν ὁμοίως ἀπεχώρει: ἀλλά τινας μὲν τόπους 

χειμῶνος ἀρχομένου κατεῖχεν, ἑτέρους δὲ ἦρος διατελοῦν- 
τος, ἄλλους θερίζοντας, ἐνιαχῆ δὲ καὶ μετοπώρου προϊόν- 

ἈἉ » »Μ ᾽ὔ [ἐ ΄ »“". 

τος. Καὶ ἔστιν ἔνθα μέρους πόλεως ἁψάμενον τῶν γε 

0. ἄλλων ἀπήλλακτο μερῶν: καὶ πολλάκις ἦν ἰδεῖν ἐν οὐ 
7 ,ὔ 9 ᾽’ὔ » Ζ 5 ς Ἁ ᾿, 

νοσούσῃ πόλει ἐνίας οἰκίας ἐς ὑπερβολὴν φθειρομένας. 
" Ν -π “ Ἂ , “ 2 “ Ν Ν “ 

ἔστι δὲ οὗ μιᾶς ἢ δύο φθαρεισῶν οἰκιῶν τὸ λοίπον τῆς 
, » Ἁ 7] «ς ͵ ᾽ Ν » ἣν ᾽ 

πόλεως ἀπαθὲς μεμενήκει' ὡς δέ γε ἐς τὸ ἀκριβὲς ἐπι- 
’ὔ, 7] ς » Ὁ“ ,ὔὕ ᾽ Γι 

σκέψαντες κατειλήφαμεν, αἱ ἀπαθεῖς μείνασαι οἰκίαι 
Ἀ Ν ᾽ -" » Ν ’ ᾿] , ᾺΝ, Ἀ 

2: κατὰ τὸν ἐφεξῆς ἐνιαυτὸν μόναι ἐπεπόνθεσαν. Τὸ δὲ 

πάντων παραδοξότερον τοῦτο ἦν, ὅτι εἴ γε συνέβαινε 
"-" » 3 ’ » ,7ὔ 48 , 7 Μ 

τῶν εἰλημμένων πόλεων οἰκήτορας ἑτέρωθι διάγειν ἔνθα 

τὸ πάθος οὐκ ἐπέσκηψε, κἀκεῖνοι μόνοι τοῖς παθήμασιν 

ἡλίσκοντο οἱ ἐκ τῶν κρατηθεισῶν πόλεων ἐν ταῖς ἀπαθέσι 

3. πόλεσι διαιτώμενοι. 

Καὶ ταῦτα μὲν πολλάκις ἐν ταῖς περιόδοις τῶν κύκλων 

τῶν καλουμένων ἐπινεμήσεων ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς ἑτέροις 
’ »" 

409 ἐγίγνοντο τόποις. Μάλιστα δὲ πανωλεθρία σχεδὸν τοῖς 

Ι ἀναπνοιαῖς Α,, ΟΠ]. ΖΚ, 61. 3 κα ὶῃ τηαῖρ. Α 4 ὃ μὴ πρότερον ΝΑ]. 

6 τῆς γὰρ ἰπὶϊ. οαρ. κθ Β 8 τῷ] τὸ Α 9. ἦρχθαι ἴῃ ἤρχθη οοτι. 
Α ἤρχθην αἱζοχιη καὶ] ὡς ν Ιο περιέδραμεν Ζν 11 καταλελοιπώς Α 

17 ἥρως Α ι8 θερίζοντος Β' ν, θέρους ὄντος Δ]. 27 ἑτέρωθεν ἃ 
33 πανολεθρία Α 

Ε. 12 «“ 
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5 ͵ 5 ΜᾺ ΠΒΕῚ “δ ΄ »᾿ “ 

ἀνθρώποις ἐπέπιπτεν ἑνὴ ἢ δευτέρῳ ἔτει τῆς πεντε- 
- Ν εἶ “ 

καιδεκαετηρίδος τοῦ κύκλου. Ὡς καὶ ἐμὲ τὸν ταῦτα 
“ 5 Ν “Ὁ 

συγγράψαντα--- συνεῖδον γὰρ καὶ τὰ κατ᾽ ἐμὲ παρυφᾶναι 
,ὋΜι- , - , , 3 

τῇ ἱστορίᾳ, τὰ πρόσφορα τοῖς προσφόροις ἁρμοζων---κατ 
5 Ν Ν 5 ἴω Ψ , “ “- 
ἀρχὰς μὲν οὖν τοῦ τοιούτου πάθους ληφθῆναι τοῖς καλου- 5 

μένοις βουβῶσι, ἐς χαμαιδιδασκάλου ἔτει φουτῶντα" 
“- - 7 ΄, 

ἀποβαλεῖν δὲ ἐν τοῖς διαφόρως ἐπισκήψασι τοιούτοις 
Ἃ Υ̓. “ .) 3 “ , Χ Ά, 

πάθεσι πολλούς τε τῶν ἐξ ἐμοῦ προελθόντων καὶ γαμετὴν 
“ “ 7 

καὶ τῆς λοιπῆς συγγενείας, οἰκέτας τε καὶ χωρίτας παμ- 
ων “ Ν ἢ ᾿ 

πόλλους, ὥσπερ τῶν κύκλων τῶν ἐπινεμήσεων τὰς εἰς ἐμὲ το 
ἈΝ , “ ᾽ “5 ἴω » 

συμφορὰς μεριζομένων. ἽὝὍὍτε δ᾽ οὖν ταῦτα ἔγραφον, 
[ρ ΄ 

ὄγδοον καὶ πεντηκοστὸν τῆς ἡλικίας ἄγων ἔτος, οὐ πρόσω 

δύο τούτων χρόνων, ἤδη τετράκις ἐπισκήψαντος τοῦ 

πάθους ἀνὰ τὴν ᾿Αντιόχου ἐπεὶ τέταρτος ἀπ᾽ ἀρχῆς 
“ Ψ, » ΄ , “ Υ Υ 

διῆλθε κύκλος, ἀπέβαλον θυγατέρα, τῶν προτέρων ἄνευ, τ5 

καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς προελθόντα. 
Ν Ἂς Ζ 5 , ᾿» “ Τὸ δὲ πάθος ἐκ διαφόρων νοσημάτων συνέκειτο. 

Ψ , ἊΝ Ἂς » “ [ο Ψ , Ν 5 Ἁ 

Ἐνίοις μὲν γὰρ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἀρχόμενον καὶ ὀφθαλμοὺς 

αἱματώδεις καὶ οἰδαῖνον πρόσωπον ἀπεργαζόμενον ἐς 
πν ρ ὦ Ν Ν μ Ν Ἂς, ς ἐ 5. 5 ᾿ 

τὸν λαιμὸν κατῇει, καὶ τὸν ἁλισκόμενον ἐξ ἀνθρώπων 50 
κῶν, ἐφ, ἢν ἀπέπεμπεν. "Αλλοις ῥύσις γαστρὸς ἐγίγνετο. Τισὶ δὲ 

βουβῶνες ἐπανίσταντο πυρετοί τε ἔνθεν ἐξαίσιοι" καὶ 

διήμεροι ἢ τριταῖοι ἔθνησκον, ἴσα τοῖς μηδὲν πεπονθόσι 

φρονοῦντές τε καὶ τὸ σῶμα συγκείμενοι. “ἕτεροι παρά- 
ῇ Ἂν “ ᾽ , Ἂ, Υ Ἄ 

Φφοροι γινόμενοι τὸν βίον ἀπετίθεσαν. Καὶ ἄνθρακες δὲ 25 
ἐξαλλόμενοι τοὺς ἀνθρώπους ἠφάνιξον. "Εστι δὲ οὗ καὶ 
“ Ἂ, δί θέ Ν ὃ Ψ' “ 

ἅπαξ καὶ δίς τινες κρατηθέντες καὶ διαφυγόντες, αὖθις 
κρατηθέντες ἀπώλλυντο. 

ἰ , 
Καὶ τὰ ἐς τὰς μεταλήψεις δὲ διάφορα καὶ λόγον 

͵ὕ ἰῳ “Ὁ Ὁ 

ὑπερβαίνοντα. Οἱ μὲν γὰρ τῷ συνεῖναι μόνον καὶ 3ο 

συνδιαυτᾶσθαι ἐφθείροντο, οἱ δὲ καὶ προσαψάμενοι " μόνον, 410 
οἱ δὲ καὶ εἴσω τοῦ οἰκήματος γενόμενοι, ἄλλοι δὲ κατὰ 

τ ἑνὶ ἢ] ἐν ἣ 2 ἐν ἣ ν, ἐν τῷ Νῖο. εἴ (ζῃτ.; τη8]15 ἐν τῷ ἑνὲ ἢ πεντε- 
καιδεκαετερίδος Δ 5. οὖν τὴ πᾶσ. Α 6 χαμαιδιδασκάλους Α 

13 τούτων δύο, β εἰ ἃ Ξιρείξοι., Β, τούτων δύο ν 15 ἀπέβαλε Α 

τ6 τὸν] τῶν Α 20 αἰΐθγιμ τὸν] τὸ Β 22 πυρεττοί τεν 

25 τὸν βίον ἀπετίθεσαν.. .ἐξαλλόμενοι ογτη. Ῥ ἀπετίθεσαν ἐναῃ. Β 
28 ἀπώλλοντο Α 
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» ᾽ Ε δ ..4Φ “ , , » ““ 

ἀγοράν" ἔνιοι δὲ ἐκ νοσουσῶν πόλεων πεφευγότες ἀπαθεῖς 
“- “ [] , ’ 

μεμενήκασι, τοῖς οὐ νοσοῦσι τῆς νόσου μεταδόντες. Οἱ 
δὲ Ν 7 ᾽ “ -“ ὃ θέ 

ε τὸ παράπαν οὐχ ἥλωσαν, πολλοῖς τε συνδιαυτηθέντες 
κ“ Ν ω » ͵ , » Ἅ. Ν 

νοσοῦσι, καὶ πολλῶν οὐ νοσούντων μόνον ἀλλὰ καὶ 
, 7 « δὲ ᾿ ὃ} “ τετελευτηκότων προσαψάμενοι" οἱ δὲ καὶ σπουδὴν ὅπως 

᾽ " Χ ᾿ " Ὰ ᾽ ἮΝ Ἵ 7 ἀπόλοιντο διὰ τὴν παίδων ἢ οἰκιῶν πανωλεθρίαν ποιού- 
μενοι, καὶ διὰ τοῦτο μάλιστα ἐναλινδηθέντες τοῖς νοσοῦσι, 
ε ΄ -“ 7 νυ Ἶ Ἁ Ν 

ὅμως ὥσπερ ἀνταγωνιζομένου τοῦ πάθους πρὸς τὴν βουλήν, 
:} 5) 7 3 46 ΄ “ , , 

οὐκ ἐκρατήθησαν. ᾿Βνεμήθη τοίνυν ὥς μοι λέλεκται μέχρι 
ω ω ΄ , “ Ν ΄ 

τοῦ δεῦρο δύο καὶ πεντήκοντα χρόνους τοῦτο τὸ πάθος, 
, “ ῇ Ν 7 
ἅπαντα τὰ πρώην νικῆσαν. Φιλόστρατος γὰρ θαυμάζει 
ε ς ᾿] » Ν 5 ΄ , Ν 

ὅτι γε πεντεκαίδεκα ὁ κατ᾽ αὐτὸν ἐκράτησε λοιμός. Καὶ 
᾿ δ “ πὴ ἡ 2 "“ ΦΥ͂ κὺ ς ἢ ᾽ 7 ς ᾿ τὰ ἑξῆς δὲ ἄδηλα, ἐκεῖσε ἰόντα οὗ ὁ θεὸς εὐδοκήσει, ὁ καὶ 
Ἁ » ’ » ᾿ “ “ 3 Ἂν Υ 

τὰς αἰτίας ἐξεπιστάμενος καὶ ποῖ φέρονται. ᾿γὼ δὲ 
ὅθ » 7 5 ͵7ὕ Ν ᾳ Ν “ Ἵ} ΄“-» 

ὅθεν ἐξέβην ἐπάνειμι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ᾿Ιουστινιανοῦ 

φράσων. 

80. ἸἸουστινιανὸς ἦν μὲν χρημάτων ἄπληστος, καὶ Νίοερι. 
“ » “ «“ 5 , 2 3 ς Χ Ν - 7 

τῶν ἀλλοτρίων οὕτως ἐκτόπως ἐραστὴς ὡς καὶ τὸ ὑπήκοον ᾿ 
΄ “ 

ἅπαν χρυσίου πιπράσκειν τοῖς τε τὰς ἀρχὰς ἐπιτροπεύουσι, 
ω , “ “ 

τοῖς τε τοὺς φόρους ἐκλέγουσι, καὶ τοῖς ὅσοι ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς 
Ν ““ 

αἰτίας ῥάπτειν ἐπιβουλὰς τοῖς ἀνθρώποις ἐθέλουσι. ἸΤΠολ- 
Ἂ, Ἁ δὲ Ἀ » Θ “ Ν Ἂ) , 

οὺς δὲ καὶ ἀναρίθμους τῶν τὰ πολλὰ κεκτημένων, προ- 
᾿ φάσεις ἀπροφασίστως ἐπιχρώσας, τὰς οὐσίας ἁπάσας 

Ἂ ἈΝ , “ 

ἐζημίωσεν. Ἢν δὲ καὶ γυνὴ ἑταιριζομένη ἐποφθαλμιῶσά 
ε Ὑ! ν ἃ “ » ͵ ἊΝ ὑθὺ Ω ὃ 

τῳ ὁμιλίαν τινὰ ἢ μῖξιν ἀνέπλασεν, εὐθὺς ἅπαντα φροῦδα 
Ἀ »“ , ΧΝ ᾿] 

τὰ τῶν νόμων καθίστατο, καὶ τὸν ᾿Ιουστινιανὸν προσε- 
-“ , ῇ ω Ν “ “ 

ταιρισαμένη τοῦ ἀτόπου κέρδους ὅλον τὸν πλοῦτον τοῦ 
, " ΄ ᾿ . Ἧ, Χ συκοφαντηθέντος οἴκοι μετεσκευάσατο. Καὶ ἀφειδὴς δὲ 

-"“" ΄“ ᾿. 

χρημάτων ὑπῆρχεν: ὥστε καὶ πολλοὺς ἁγίους καὶ ἑκα- 
σταχοῦ νεὼς μεγαλοπρεπεῖς ἀναστῆσαι, ἄλλους τε εὐα- 

γεῖς οἴκους ἐς ἐπιμέλειαν ἀνδρῶν τε καὶ γυναίων ἀώρων 

Ι πεφευγότες] αὐδοϊδϑια Α 5 οὐ] οὖν 3 τε] δὲ ἸΙΡΥῚ ν, 

ΠΟΥ. (ὐδβίβ ]δηῖ5 5 τετελευκότων 6 ἀπώλλοιντο ἃ ἀπώλλυντο 

ΤΡ ν ἀπόλοντο Β, Θ΄. οἰκείων (γ. : ““πεεοοεαγίογη,)" Ν 4]. 

πανολεθρίαν ν 8ὃ ἀνταγωνιζόμενοι Ὁ 11 νικῆσαι Ὁ ι6 φράσων 

17 κβ ἴῃ ταῦ. Α ὁ ̓ ΙΤουστινιανὸς ν 18 τὸ οἵη. ν 20 τοῖς φόροις Α 
22 ἀναριθμήτους Ῥ 23 ἀπροφασίστους ΒΝ 30 νεοὺς Β ναοὺς ν, 

καὶ μεγαλοπρεπεῖς ἑκασταχοῦ ναοὺς Να]. 

1 2 Ὁ 

ΧΥῚΙ 19 
ἔ, Ῥγοοορ.- 
Ηῖβι. Αὐ- 
σϑη8 

ΖΟΠΔΥ. 111 270 
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Ν 3 , Ν “ ς Ἂ » “ 2 

τε καὶ ἐξώρων καὶ τῶν ὑπο νοσημάτων ποικίλων ἐνοχλου- 
Ἵ Ψ » ᾽ “ ὅθ δέ 

μένων: συντάξεις τε μεγάλας ἀποκληρῶσαι, θεν ὃέοι 
“ 4 “Ὁ ἫΝ ᾿ " ῇΓ ᾽ “ Ν 

ταῦτα γίγνεσθαι: πρᾶξαί τε καὶ ἄλλα μυρία εὐσεβῆ καὶ 
Ψ{᾿, ἐν , »ἷ 2 ᾽ ΄ -“ τ »)} 2 ΄ὔ 

θεῷ ἀρέσκοντα, εἴπερ ἐξ οἰκείων δρῷεν οἱ τούτων ἐργάται 
Ἁ ΄-“- “ 

καὶ καθαρὰς τὰς σφῶν πράξεις καρποφοροῖεν. 

31. ᾿Ανέστησε δὲ καὶ κατὰ τὴν Κωνσταντίνου πολλοὺς 411 
Ἂ 5 7 2 4 “ 7 Ν ἴω. ς ᾿ 

μὲν ἐς κάλλος ἐξησκημένους τῷ θείῳ καὶ τοῖς ἁγίοις 
,] 2 7 Χ Ὰ ΜΙ ν “ “-“ 

σηκούς. ᾿Ἐδομήσατο δὲ μέγα τι καὶ ἀπαράβλητον χρῆμα, 
᾿ “ 

οὐχ ἱστορηθὲν πώποτε, τὸν μέγιστον τῆς ἐκκλησίας νηόν, 
» “ Χ ἂν, Ν ῇ, Δ 2 ͵] 

εὐπρεπῆ τε καὶ ἔνδοξον καὶ λόγου δύναμιν ἐκβαίνοντα. 
Υ̓ Ὁ’ εὖ - 

Καὶ πειράσομαι δὲ ὡς ἂν οἷός τε ὦ χωρογραφῆσαι τὸ 
ς ων ῇ Υ͂ 

τέμενος. Θόλος ἐστὶν ὁ τῶν ἀνακτόρων νηὸς τέτταρσι 
, , : “ Ὡ : , ς μετεωριζομένη ψαλίσιν, ἐς τοσοῦτον ὕψος ἐπαιρομένη ὡς 

“- Φ “- 

ἔνερθεν μὲν τοῖς ἀτενίζουσι δυσέφικτον εἶναι τοῦ ἡμι- 
σφαιρίου τὴν ἀποπεράτωσιν, ὕπερθε δὲ τοὺς γινομένους 

“ ἴω ΄ ᾿ Σ 

μηδαμῆ πειρᾶσθαι, εἰ καὶ μάλα τολμητής τις εἴη, ὑπερ- 
Ψ Ν 2 Ν ͵ Ν " ͵ ἱῳ 

κύπτειν καὶ ἐς τὸν πυθμένα τὰς ὄψεις παραπέμπειν. Αἱ 
δὲ ψαλίδες κεναὶ ἐξ ἐδάφους μέχρι τῆς καλύπτρας τῆς 
5 “ἅμ ͵7] 3 ἊὉ Ν ἈΝ ᾿ς δὴ ᾿' κΚ, 

ὀροφῆς ἐπαίρονται. ᾿ἂν δεξιᾷ δὲ καὶ κατὰ τὸ εὐώνυμον 

κίονες αὐταῖς παρατετάχαται ἐκ Θεσσάλου λίθου πεποιη- 
μένοι, ὑπερῷά τε μετεωρίζουσιν ἑτέροις παραπλησίοις 

, Ψ, -“ ὴῇ ῇ Ξ Ἂ , 

κίοσι, προκύπτειν τοῖς βουλομένοις διδόντες ἐς τὰ τελού- 

μενα: ὅθεν καὶ ἡ βασιλὶς παροῦσα ταῖς ἑορταῖς τῇ 
ς ν “ ; 2 ΄ ς Χ Ἂ » 7 

ἱερουργίᾳ τῶν μυστηρίων ἐφίσταται. Αἱ δὲ πρὸς ἀνί- 

8 

[5 

20 

») Ν 

σχοντα καὶ δυόμενον ἥλιον οὕτως ἀφείθησαν, οὐδενὸς 25 
2 Χ τον ΄ “ Α ΄ ΄ 
ἐμποδὼν τῷ θαύματι τοῦ τηλικούτου μεγέθους γινομένου. 

Ν Ἀ -ὦ ὦ φ ῇ " ἿΑ Χ 

Στοαὶ δὲ τῶν λελεγμένων ὑπερῴων ἔνερθε κίοσι καὶ 
ψαλίσι σμικραῖς τοσοῦτον ἔργον ἀποπερατοῦσαι. 

ς ἊΟ Ἂ Χ Ἂ [ο “ 2 7 ͵ Ὡς ἂν δὲ καὶ τὸ θαῦμα τῆς οἰκοδομίας τρανότερον 
3 δὴ Χ ῇ - - ἴω “- 

ἢ, καὶ τοὺς πόδας συνεῖδον ἐνθεῖναι τοῦ τε μήκους τοῦ 
»“ , Ὁ 

τε εὔρους τοῦ τε ὕψους καὶ τῶν ψαλίδων τό τε διάκενον 
ἐν , “ 2 Ω “- 

τὸ [τε ὕψος, ἔχοντας ὦὧδε' ἔστιν μὲν οὖν τὸ μῆκος ἐκ 412 

τῆς καταντικρὺ θύρας τῆς ἱερᾶς κόγχης ἔνθα τὰ τῆς 

ὃ ἀπαράκλητον ἃ 9 ναόν Β 10 ἔνδοξον] ἔξοχον Ζν 14. ἔνερθε 

ΖΥ 5 τὴν ὈΠ8Β 17 περιπέμπειν Β Ι9 δεξιῷ ν καὶ οτι. 
ΡΒ 20 αὐτοῖς 11] ν, οοτγ. 4]. Θεττάλου Β 24 ἀφίσταται Α 

οἱ δὲ Τον 26 γενομένου ξν 28 μικραῖς δν ἀποπερατοῦνται (ἢν., 

ἀποπερατοῦσι 20 δὲ οπι. Β τρανώτερον ἂν 

30 
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᾽ “ ’ ,ὔ “ “ 

ἀναιμάκτου καλλιερεῖται θυσίας, μέχρις αὐτῆς, ποδῶν 
᾿ Ν ͵ - ᾿ “ 
ἑκατὸν ἐνενήκοντα" τὸ δέ γε εὗρος κατὰ βορρᾶν καὶ νότον 

κ - Χ , Ν Ν , » Ν “-“ , 

ποδῶν ἑκατὸν πεντεκαίδεκα" τὸ δὲ βάθος ἀπὸ τοῦ κέντρου 
»ι Θ ΄ , 5) ,ὔ “ « Ν 5 ἧς 

τοῦ ἡμισφαιρίου μέχρις ἐδάφους ποδῶν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα" 
χω Ἁ «- »" Ν ὔ 

5 καὶ τῶν ψαλίδων, τὸ μὲν ἑκάστης εὗρος ποδῶν  Ἐ, τὸ δέ 
- » Ν » ἴω 4 ,ὔ , ’ « ᾿ 

γε μῆκος ἀπὸ ἀνατολῶν εἰς δύσιν πόδες διακοσίων ἑξή- 
Ν Ν ’ “ 2 ’ Σ] “ “ ς , 

κοντα" τὸ δὲ πλάτος τοῦ ἐμφώτου αὐτῶν ποδῶν ἑβδομή- 
, Ν Ν ἤ ϊ -“ 

κοντα πέντε' εἰσὶ δὲ καὶ πρὸς δυόμενον ἥλιον ἐκπρεπεῖς 
“ ͵ ’ὔ ᾿ 7 ς ΄ ᾿] ἈἉ » , 

ἕτεραι δύο στοαί, καὶ πάντοθεν ὑπαίθριοι αὐλαὶ εἰς κάλλος 
Ν - ᾿ «ς "»"“. ὔ 

το ἐξησκημέναι. Ἐἴργασται δὲ αὐτῷ καὶ ὁ τῶν θεσπεσίων νιοοορ. πὶ 
᾽ ᾿ Ν » »2 1 ον Ν - ὃ δό Ε 187 
ἀποστόλων νηὸς οὐκ ἐθέλων ἑτέρῳ τὰ πρωτεῖα διδόναι 
" ΄, - Ρ, ,ὔ [4] ’ ΨΡᾺ -- ἐν ᾧ οἵ τε βασιλεῖς οἵ τε ἱερωμένοι τῆς νενομισμένης ταφῆς ϑοτοιι. [ἱ 34 

ΚΙ Ἀ -“ Α͂ 

τυγχάνουσι. Ἰ]ερὶ μὲν οὖν τούτων καὶ τῶν τοιούτων 
’ » -“ »-“ 

ἁμωσγέπως εἰπεῖν τοιαῦτα. 

ι-. 982. Ὑπῆν δὲ καὶ ἕτερον τῷ ᾿Ιουστινιανῷ πᾶσαν Νίοερβ. 
΄-“ , , ἐνὸν 21 

θηριώδη γνώμην ἐκβαῖνον, εἴτε δὲ φύσεως ἁμαρτία, εἴτε ἘραΡΟῚΒ 
, , - 3 

δειλίας τε καὶ φόβων ἔκγονον, οὐκ ἔχω λέγειν, ἐκ τῆς ΜΟΚΕΙ 
, »“Ψ ν , 

δημώδους στάσεως τοῦ Νίκα τὴν ἀρχὴν ἕλκον. ᾿Εδόκει 
“ - [ω 7 “ 

γὰρ θάἀτέρῳ τῶν μερῶν, τῷ κυανέῳ φημί, ἀτεχνῶς προσ- 
ω ἐᾷ ᾿ 2. κεκλίσθαι ἐς τοσοῦτον ὥστε καὶ μιαιφονίας αὐτοὺς ἐν 

»Ὃ“Ὁ ΄»“»“23 ᾽ 

μέσῃ ἡμέρᾳ καὶ ἐν μέσῃ τῇ πόλει ἐργάζεσθαι τῶν ἀπ 
5 ’ ᾽ν Ἀ , Ν Ἁ , ᾽ Ν Ν ἴω 

ἐναντίας, καὶ μὴ μόνον ποινὰς μὴ δεδιέναι ἀλλὰ καὶ γερῶν 

ἀξιοῦσθαι, ὡς πολλοὺς ἀνδροφόνους ἐντεῦθεν γενέσθαι. 
᾿Ἔξῆην δὲ αὐτοῖς καὶ τοῖς οἴκοις ἐπιέναι καὶ τὰ ἐναποκεί- 

΄ .« Ν - ᾽ , Ν ἂν 

45 μενα κειμήλια ληΐζεσθαι καὶ τοῖς ἀνθρώποις τὰς σφῶν 

418 πιπράσκειν σωτηρίας. Καὶ ἤν τις ] τῶν ἀρχόντων εἴργειν 
, 7 Ν Ἁ , 5 Ἁ » Γ “ 

ἐπειράθη, περὶ τὴν σωτηρίαν αὐτὴν ἐκινδύνευεν. “Οθεν 
, 

ἀμέλει εἷς τις τὴν ἑῴαν ἐπιτροπεύων ἀρχήν, ἐπεὶ ἐνίους 
τῶν νεωτεριζόντων νεύροις ἐσωφρόνισεν, ἀνὰ τὸ μεσαίτατον 

εκ , ͵ δι. Ἁ ᾿ς ᾿ 

30. τῆς πόλεως νεύροις ἠκίσθη τε καὶ περιηνέχθη. Καλλίνικος Ῥιοοορ. "ἰ 
κ ω “ Ιοο 

δὲ τῶν Κιλίκων ἡγούμενος, δύο ἀνδροφόνω Κίλικε, Παῦλον 

καὶ Φαυστῖνον, ἐπελθόντε οἱ καὶ διαχρήσασθαι βουλομένω, 

5. Ροβί ποδῶν βραϊϊιστη νασαιπὶ οἶγοα ΝΠ [{{{6 7. Π1ΌΥῚ 6 γεοι. Β 

πόδες, εχρεοίεβ ποδῶν ; ἰοἴτ15 ἸΟΟῚ5 ΠΙΙΤΠΘΥΟΥΆΠ ΘΥΓΟΥΘ5 Παροΐ 9 στοαὶ 
δύο Ζν ΙΟ εἴργαστο Ζν 123. οὖν οἴη. Ρ [5 ὑπῆν δὲ] εἰπεῖν δὲ δεῖ 

θιπάογί (ΡΥΌΟΟΡ. ΠῚ 4) 17 φόβον Ῥ ἔκγονον Οἵ. ν [9 τῶν 
κυανέων ὃ ν προσκεκλῆσθαι 1.8 27 αὐτῶν Α 21 Κηλίκων Α 

322 ἐπελθόντες 
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5 ἈΝ -“ }] , “- » 40 » λ “ θ 

εσῖεν ταις εκ νομῶν ποίναις εκτεῦεικεν, ἀνεσκολιοήηισση, 

ποινὴν ὑπὲρ ὀρθῆς συνέσεως καὶ τῶν νόμων ταύτην κατα- 

βαλών. ᾿Ἐντεῦθεν οἱ θἀτέρου μέρους τὰ οἰκεῖα φεύγοντες 
καὶ πρὸς οὐδένων ἀνθρώπων δεξιούμενοι, ἀλλὰ καὶ ὡς 
ἅγη πάντοθεν ἐλαυνόμενοι, τοῖς ὁδοιποροῦσιν ἐφήδρευον 5 

λωποδυσίας τε καὶ μιαιφονίας ἐργαζόμενοι, ὡς πάντα 

πλήρη θανάτων ἀώρων λεηλασίας τε καὶ τῶν λοιπῶν 

ἀτοπημάτων εἶναι. "Ἔστιν δὲ οὗ πρὸς τὰ ἐναντία μετα- 

χωρήσας καὶ αὐτοὺς διεχρήσατο, τοῖς νόμοις ἐκδοὺς οὺς 
ἀφῆκεν ἀνὰ τὰ ἄστη ἀνοσιουργεῖν βαρβάροις ἴσα. ΚΚαὶ το 

τὰ μὲν περὶ τούτων λεπτομερῶς λέγειν κρεῖττον καὶ 
λόγου καὶ χρόνου: ἀπόχρη δὲ ταῦτα τεκμηριῶσαι καὶ τὰ 

ἐπίλουπα. 

ΝΊοορΗ. 838. Γεγόνασι δὲ κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ ἄνδρες θεοφόροι 
' ΧΥΙΪ 22 

σι 

Ν 7 " 2 ͵7ὔ “ Ἁ “ Ὁ δὲ 

καὶ μεγάλων σημείων ἐργάται πολλαχοῦ μὲν γῆς, ὧν ὁε 1 

τὸ κλέος ἑκασταχοῦ διέλαμψεν. Βαρσανούφιος, Αἰγύπτιος 
͵ 4 2 Ν Ἂ » ν΄ Ἷ (ἃ γένος, οὕτως ἐν σαρκὶ τὸν ἄσαρκον διήθλησε βίον ἔν τινι 

ἐξ ᾽ “ Ψ “ ͵ὕ7 “ Ἀ 

φροντιστηρίῳ ἀγχοῦ Τ'άζης τοῦ πολίσματος, ὥστε πολλὰ 
, “ 

μὲν καὶ μνήμης κρείττονα θαυματουργῆσαι, πιστεύεσθαι 
- Ἃ δὲ καὶ ζῆν αὐτὸν ἐν οἰκίσκῳ καθειργμένον, καίτοι γε ἀπὸ 5:ο 

’ , ἕ “ 

τούτων πεντήκοντα καὶ πρός γε χρόνων οὔτε ὀφθέντα τῳ, 
οὔτε τῶν ἐπὶ γῆς τινος μετειληφότα. Οἷς δυσαπιστῶν 

᾿ “ , 

Εὐστόχιος ὁ τῶν 'ἹΙἱεροσολύμων πρόεδρος ἐπειδὴ διορύττειν 
, Ἂ » “- “ “: “ ἔγνω τὸν οἰκίσκον οὗ καθεῖρκτο ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ, πῦρ 
2 Ν “ Ν “ 

ἐκθορὸν μικροῦ τοὺς αὐτόσε πάντας ἐνέπρησε. 25 
᾿ , ἜΡΕΝῚ 

ΝΙραρΙ. 394. Γέγονε δὲ καὶ ἀνὰ τὴν "Ἔμεσαν Συμεώνης, ἀνὴρ 414 
101α. , ἣ “ 

Ἂ Τιοπίυς ΡΟ οὕτως τὸν τῆς κενοδοξίας ἀποδυσάμενος χιτῶνα ὡς καὶ 
93, τό9 7 - ᾿ 50 ἡ , 8... Σ᾿ 5 μ᾿. ᾿ 

παράφορον τοῖς οὐκ εἰδόσι δόξαι αὐτὸν εἶναι, καίτοι γε 
΄ 

πάσης σοφίας θείας καὶ χάριτος ἐμπεπλησμένον. Οὗτος 
ς ἕ Χ Ἁ Ἃ 2 εἶ 7 ς Ν “- ὁ Συμεώνης τὰ πολλὰ μὲν αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτὸν διητῶτο, 3ο 

Ι ὑπέθηκεν ΖΚ 3 πεφευγότες ΖΚ 4 οὐδένα ἀνθρώποις Β 5 ἐφέ- 

δρευον Α 6 ὡς] καὶ Τ1Βν το ἐφῆκεν ΖΚ 12 δὲ] καὶ Ῥ 14 δὲ 

οἵη. Ρ 17 οὕτως] οὗτος ΠΠὈΥΪ ν, 61. διήθλευσε ξν 21 τῷ οἵη. Β 
22 τῶν οἵη. Β διαπιστῶν Νῖο. 23 Εὐστόχιος] Σαλούστιος ΝΊς. 

᾿ 

ὦ ξ 

24 τὸν οἰκίσκον ἔγνω Β 26 51πη6 ἀϊν᾽βίομβ ργβοβάθηξὶ σαρΙ 1 ̓ᾳαποΐαπι Δ 
"Ἔμεσα Α "Ἔμισαν ΤΙ ν Αἴμισαν Β, 6π|. 27 οὕτως] οὗτος ΡΒ ν 

28 παρὰ «ῃίε τοῖς Δα. Ζν 20 θείας ροϑβί καὶ γα ηβΡοῃ. ν ἐμπεπλησ- 
μένων Α ἐμπεπλησμένος Ζν 

ΝΣ, ..... - 
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» Ἁ Ἁ ᾽ὔ Μ Ε] Ἁ ᾽ 7 ’ ΔΨ 

οὐδενὶ τὸ παράπαν ἄδειαν ἐνδιδοὺς εἰδέναι πότε τε ἢ ὅπως 
- Ὁ ’ ᾿] 

τὸ θεῖον ἱλάσκετο, μηδὲ ὅτε τὰς ἀφέξεις ἢ μεθέξεις καθ 
᾿ , -“" - “-“ » Μ Ἂ 4 ᾿ Ν Ν 

ἑαυτὸν τῶν τροφῶν ποιοῖτο ἄν. "ἔστιν δὲ οὗ καὶ κατὰ τὰς 

λεωφόρους ἀγοράζων ἐκτετράφθαι τοῦ καθεστῶτος ἐδόκει 
Ἁ Ἁ “- δ ᾽ ’ Μ “ ΄ Ν 

5 καὶ μηδὲν φρενῆρες ἢ ἀγχίνουν ἔχειν ὅλως" καί που καὶ 
- , 4 δ καπηλείῳ παρεισδὺς ἐκ τῶν προστυχόντων ἐδεσμάτων ἢ 

4 »Μ χὰ ’ 3 ΄ ᾽ , ν᾿ σιτίων ἤσθιεν ὅτε πεινῴώη. Εἰ δέ τις ἐγκλίνας τὴν 
Ἁ Ἁ ’ Ν »" Ν , “-“ κεφαλὴν αὐτῷ προσεκύνησε, μετὰ θυμοῦ καὶ τάχους τῶν 

, »ῳ. 7 ᾿ Ἁ ι “ δ ᾽ ᾿ 

τόπων ἐξίστατο, τὸ πρὸς πολλῶν φωραθῆναι τὴν οἰκείαν 

το ἀρετὴν δεδιώς. 
Καὶ τοιαῦτα μὲν τὰ κατὰ τὴν ἀγορὰν τῷ Συμεώνῃ. 

Ἦσαν δὲ αὐτῷ τινες συνήθεις οἷς καὶ παρενέβαλλεν, οὐδὲν 

ὅλως ὑποκρινόμενος. Τῶν τοίνυν συνήθων αὐτῷ ἦν τινι 
θεράπαινα, ἣ πρός τινος ἐκπορνευθεῖσα καὶ κυοῦσα, ἐπειδὴ 

Ν “ ͵ “ [ο -“ 2 

15 τὸν τοῦτο δεδρακότα παρὰ τῶν δεσποτῶν ἐξειπεῖν ἠναγ- 
κάζετο, τὸν Συμεώνην ἔλεγεν σκοτίως αὐτῇ συμπλακῆναι, 

ἀπ᾽ αὐτοῦ τε κυοφορεῖν, καὶ ὀμεῖσθαι ἡ μὴν ταῦτα οὕτως 

ἔχειν, εἰ δέοι δὲ καὶ διελέγχειν. Ὅπερ ἐπειδὴ ὁ Συμεώνης 
ἠκηκόει, συνετίθετο, σάρκα φορεῖν εἰπὼν τὸ εὐόλισθον 

3. χρῆμα. Ἐπειδὴ δὲ παρὰ πᾶσι τοῦτο τεθρύλητο, καὶ 
Ἁ Ψ Ὰ ᾽ ΄ - 

πολλὴν ὦφλε τὴν αἰσχύνην ὁ Συμεώνης ὡς ἐδόκει, ὑπέ- 
«ς Ν ᾿ Ν ᾽ Ἷ Φ μ“ ἕ ᾽ -᾿ 

στελλεν ἑαυτὸν καὶ τὸν αἰδούμενον ὑπεκρίνετο. Ὥς δ᾽ οὖν 
΄ , [ 7] ᾿ “ ’ Ἄ, μι ΄ ς Ν νιν 

ἡ κυρία τῇ κυούσῃ ἧκε, καθῆστό τε τὰ εἰωθότα, ἡ μὲν ὠδὶς 
, ᾽ν ᾿ Ἁ ΒΚ Ἁ 7 ῇ 

σφοδρότερον καὶ πολλὴν καὶ ἀνύποιστον τὴν ἀλγηδόνα 

28 κατεργαζομένη ἐς ἔσχατον κινδύνου τὴν ἄνθρωπον κατή- 
ς ἈΝ , ΕῚ “ 7ὔ " ἃ -} Ν 

γαγεν, ὁ δὲ τόκος οὐδαμῆ προέκοπτεν. Ἐπειδὴ οὖν τὸν 

Συμεώνην ἐξεπίτηδες ἀφιγμένον ἱκέτευον προσεύξασθαι, 

ἀναφανδὸν εἶπε μὴ πρότερον ἀποτέξειν τὸ γύναιον, πρὶν 
Ἂ Μ ’ὔ ς ἤ Ν , » “ : Ἁ 

ἂν εἴποι τίς ὁ φύσας τὸ κυοφορούμενον εἴη. “Ὅπερ ἐπειδὴ 
8. πέπραχε, καὶ τὸν ὄντως ἀνεῖπε πατέρα, εὐθὺ τὸ βρέφος 

ἐξήλατο, ὑπὸ τῆς ἀληθείας μαιευθέν. 

Οὗτός ποτε εἴς τὶ δωμάτιον ἑταίρας εἰσεληλυθὼς 

2 ἐφέξεις Α ἢ] καὶ ν 4 καθεστηκότος Δα]. 5. ὅλως ἔχειν 

2 6 καπηλίῳ ν προστρεχόντων Α ἡ σιτίον Α 9 τὸ] τῶ Α, 

εχραυηρὶί (τ. 12 τινες αὐτῷ ΖΚ παρενέβαλεν ἸἰὈγὶ ν, σοΥτ. ΝΊς. 

[4 ἐπειδὴ ὈΪ5, αἰίετο Ἔβχριποίο, ἃ [5 παρὰ] πρὸς Ζν 1 ταῦθ᾽ οὕτως Β 

20 ἐπεὶ ΡΒ ν τεθρύλλητο ΑΙΙΡ ν 21 ὦφλαι Α ὠφελε Β ν 24 ἀνοί- 

πιστον Β 23 τὴν] τὸν, ἣν διιρεύϑογ., Β 

ΠΡ1ά, 1717 
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ὙΜ Ν Ν » » 4 ῇ ἂ ῇ εν , ὠφθη, καὶ τὴν θύραν ἀποκλείσας μόνος πρὸς μόνην ἐχρό- 

ἡ ζεν " Ὁ ῦν ἀνακλίνας τὴν θύραν ἀπιὼν ὥχετο ν. Ὥς γοῦ ς τὴν θύρ ὥχετο, 
“-“3ἅμ ς , εἰ “ ε “ 

πανταχῆ θεώμενος μή τις αὐτὸν ὁρῴη, ἐπὶ μεῖζον τὰ τῆς 
, - ᾿ “ 

ὑπονοίας ἤρθη ὡς τοὺς ἑωρακότας ἀγαγεῖν τὴν ἄνθρωπον, 
- δ καὶ πυνθάνεσθαι τί τε εἰσιτητὰ τῷ Συμεώνῃ παρ᾽ αὐτὴν 

" νΝ ς "' “ “ Ψ: Ἥ δὲ ὃ ΄ εἴη καὶ ἡ τοσαύτη τοῦ καιροῦ τριβή. ὲ διώμνυτο 
7 , Ν 

τρίτην ἀπ᾽ ἐκείνης ἡμέραν μηδενὸς ἀπογεύσασθαι ἀπορίᾳ 
΄“- Ν Υ 

τῶν ἀναγκαίων ἢ μόνον ὕδατος, ͵ τὸν δὲ ὄψα τε κομίσαι 

καὶ σιτία καὶ οἴνου τι ἄγγος, καὶ τὴν θύραν ἀποκλείσαντα 
τράπεζαν παραθεῖναι δειπνίσαι τε ταύτην, ἐγκελευσά- 

“- “ “ “Ὁ ῇ “Ὁ 

μενον τῆς θοίνης ἐμπλησθῆναι, ἱκανῶς τῇ ἀφέξει τῆς 
“ “ Ν ΄ “ , 

τροφῆς πιανθεῖσαν' καὶ τὰ λείψανα τῶν ἀποκομισθέντων 
προέφερεν. 

9 ᾿ τι , ω Ν 
Αλλὰ γὰρ καὶ τοῦ κλόνου τοῦ τὴν παραλίαν Φοινίκην 

, 

κατασείσαντος παρὰ πόδας ὄντος, ἡνίκα ἥ τε Βηρυτίων 
[ Ι͂ “ 

Βιβλίων τε καὶ Τριπολιτῶν μάλιστα πεπόνθασιν, ῥυτῆρα 
- “ ῇ Ν 

τῇ χειρὶ μετεωρίζων ἔτυπτε τῶν κιόνων τοὺς πλείους ἀνὰ 
δ 5 7 ( “ 2) “ ἐξ 5 , »᾽ τὰν 2) 2 Ν 

τὴν ἀγοράν: “Στῆτε, βοῶν, “ὀρχήσασθ᾽ ἔχετε. ᾿Επεὶ 

τοίνυν οὐδὲν τἀνδρὸς ἣν πάρεργον, οἱ τούτοις περιτυ- 
, Ν ἊΝ ἴω , Ἂ 

χόντες τὸν νοῦν ἐτίθεσαν τίνας τῶν κιόνων μὴ τύπτων 
παρήει. Οὗ καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ πεπτώκασιν, ἔργον τῶν 

- , Ν Ν Ἄς τ , “Δ σεισμῶν γενόμενοι. ἸΠολλὰ δὲ καὶ ἕτερα πέπραχεν, ἃ 
7] - 

καὶ πραγματείας ἰδιαζούσης δεῖται. 

35. Ἢν δὲ τηνικάδε καὶ Θωμᾶς τόνδε διαθλεύων τὸν 
“ » ᾿Ἶ Ἁ ΄ ᾿4 ἃ Ν δ 3 , βίον ἀνὰ τὴν κοίλην Συρίαν, ὃς πρὸς τὴν ᾿Αντιόχου γέ- 

, ὔ , “- 

γονεν τὴν ἐπέτειον χορηγίαν κομιούμενος τῆς κατ᾽ αὐτὸν 
[ “ ἐξ [οὶ 

μονῆς" ἐντέτακτο δὲ ἐκ τῆς αὐτόσε ἐκκλησίας. Τοῦτον ὁ 
3 “ Ἁ ᾿ -“ 

᾿Αναστάσιος οἰκονομῶν τὴν ἐκκλησίαν, ἐπειδὴ συχνῶς 
- ᾿ Ν ", 

αὐτὸν ἠνώχλει, τῇ χειρὶ κατὰ κόρρης ῥαπίζει' καὶ δυσα- 
-“ , ΄ 

νασχετούντων τῶν σφίσι παρόντων, ἔφη οὔτε αὐτὸν ἔτι 
Ν ᾽ 

λήψεσθαι, οὔτε τὸν ᾿Αναστάσιον δώσειν: καὶ ἄμφω γενέ- 

2 ὧς] καὶ Β δ᾽ οὖν Ζν 2 ὁρόη Α 5 εἰσιτὰ, τι ΞΌΡΘΥΒΟΥ.»; 
Α ἐσιτητὰ δὲν 6 εἴη οἴὰ. ἃ 9 ἄγος, κ βαρεγϑβογ., ἃ Ιο παρα- 

θῆναι ΤΡ δειπνῆσαι ἸΙΌΥΪ ν, Εἴη. ἐγελευσάμενον Β 12 πιεσθεῖσαν 

ῬΥόροη. Οἢγ. τὃ ὀρχήσασθαι ἔχετε Ζν 19 οὐδὲν ροβί τἀνδρὸς Ρ 
παρατυχόντες ΤΡ 20 εἰς τὸν νοῦν (ἢν. κύπτων Ῥ 

χι παρείη ΑΡΒ οὐ μετο πολὺ Α ἔργων Α αὟν ποῦ 

σεισμοῦ ἐν 26 κοσμούμενος ἴῃ κομιούμενος σοΟΥ. Α 27 ἐτέτακτο ΖΚ 

20 κόρης Α 

8 

415 

20 

25 

30 



416 

6 - 

ΙΟο 

»" 
σι 

20 

30 

35 

ΠΙΒΕΝΡ̓ ΙΝ 324-36 ιὃς 

σθαι, ᾿Αναστασίου μὲν μεθ᾽ ἡμέραν μίαν τὸν βίον κατα- 

στρέψαντος, Θωμᾶ δὲ ἐν τῷ τῶν νοσούντων καταγωγίῳ 

ἀνὰ τὸ προάστειον Δάφνην ἐν τῇ ἀποπορεύσει ἐπὶ τὸν 
ἀγήρω μεταστάντος βίον. Οὗ τὸν νεκρὸν ἔθεντο ἐν τοῖς 

τῶν ἐπηλύδων τάφοις. ᾿Ἐπειϊδὴ δέ, ἑνὸς καὶ δευτέρου 

τεθέντοιν, ὕπερθεν αὐτοῖν τὸ αὐτοῦ σῶμα γέγονε, μέγιστον 

θαῦμα τοῦ θεοῦ καὶ μετὰ θάνατον αὐτὸν ἀναδεικνύντος--- 
ἀπεπέμποντο γὰρ μακρὰν ἀποκρουόμενοι---, θαυμάσαντες 
τὸν ἅγιον ᾿Εφραιμίῳ διαγγέλλουσι. Καὶ μετὰ δημοτε- 
λοῦς ἀγερωχίας καὶ πομπῆς μετακομίζεται ὁ πανάγιος 

αὐτοῦ νεκρὸς ἀνὰ τὴν ᾿Αντιόχου, ἔν τε τῷ κοιμητηρίῳ 
τιμᾶται, τὴν τηνικαῦτα φοιτήσασαν λοιμώδη νόσον τῇ 

μεταθέσει παύσας. Οὗ καὶ τὴν ἐτησίαν ἑορτὴν μέχρι 

ἡμῶν παῖδες ᾿Αντιοχέων μεγαλοπρεπῶς ἄγουσιν. ᾿Αλλ᾽ 
ἐπὶ τὸ προκείμενον τοῦ λόγου τὴν ῥύμην μεταγάγωμεν. 

306. ᾿Ανθίμου ὥς μοι λέλεκται τοῦ θρόνου τῆς βασι- 
λίδος ἐκβεβλημένου, ᾿Ἐπιφάνιος τὴν ἐπισκοπὴν διαδέ- 

χεται. Μετὰ δὲ αὖ ᾿πιφάνιον Μηνᾶς, ἐφ᾽ οὗ καὶ θαῦμα 

γέγονε λόγου πολλοῦ ἄξιον. "Ἔθος παλαιὸν βούλεται 

ἀνὰ τὴν βασιλεύουσαν, ὅταν πολύ τι χρῆμα τῶν ἁγίων 

μερίδων τοῦ ἀχράντου σώματος Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν 
ἐναπομείνῃ, παῖδας ἀφθόρους μεταπέμπτους γίνεσθαι 

παρὰ τῶν ἐς χαμαιδιδασκάλου φοιτώντων, καὶ ταῦτα 
κατεσθίειν. Ὅπερ ἐπειδὴ γέγονεν, ἡλίσθη μετὰ τῶν 

: παίδων ὑαλουργοῦ παῖς, “Εβραίου τὴν δόξαν: ὃς τοῖς 

γονεῦσι τὴν αἰτίαν τῆς βραδυτῆτος πυνθανομένοις ἀνεῖπε 
Ἁ , ξ -“ 

τὸ γεγονός, καὶ ὅπερ ἀποφαγὼν σὺν τοῖς ἄλλοις παισὶν 
Μ «ς Ν ’ Ἀ Ν , οἰ ἣν “Ἁ εἴη. ὋὉ δὲ φύσας θυμωθεὶς καὶ μηνίσας, ἐν τῷ πνιγεῖ 
΄ ᾿] , δ “ ͵ 

τῶν ἀνθράκων ἔνθα τὴν ὕαλον ἐμόρφου τὸν παῖδα καθί- 
» ,ὔ «ς Ἀ Ἀ -“ ς , »"“ ς »" 

ησι ἀνάψας. Ὥς δὲ τὸν παῖδα ἡ μήτηρ ζητοῦσα εὑρεῖν 
᾽ ᾽ “ “Ὁ ΨΜ κ 

οὐκ ἴσχυεν, πανταχῆ τῆς πόλεως ἤει ποτνιωμένη καὶ 
λύγιον κωκύουσα' καὶ τριταία παρὰ τὴν θύραν τοῦ ἐργα- 

“ ᾽ ᾿ ω “5 “Ὁ 

στηρίου τἀνδρὸς ἑστῶσα ὀνομαστὶ ἀνεκάλει τὸν παῖδα, 
- μ « Ν “Ὁ “Ὁ “ 

τοῖς θρήνοις σπαραττομένη. Ὃὧ δὲ τῆς φωνῆς τῆς μητρὸς 

συνιεὶς ἐκ τοῦ πνιγέως ἀνταπεκρίνετο. Ἢ δὲ τὰς θύρας 

3 ἐπὶ] πρὸς 2ν 12 κοιμᾶται ῬΒ 13 ἐτησείαν Α ἐτήσιον Ζν 

21 ἐναπομείνοι ἸἸΌΥΪ ν, ΕΠ]. 23 παρὰ] περὶ Β 27 ἀποφαγὸν Α 
34 τῆς φωνῆς ὈΪ5, τῆς μητρὸς οτη., 35 συνεὶς ΖΚ ἀντεπεκρίνετο Α 
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1δ6 ΕΝΔΟΚΙΙ 

- “- “ “- ᾽ Ψ 

διατεμοῦσα εἴσω τε γενομένη ὁρᾷ τὸν παῖδα τῶν ἀνθράκων 
“ “ “ ῇ Ἁἂ 

μέσον ἑστῶτα, τοῦ πυρὸς αὐτοῦ μὴ προσψαύοντος. “Ὃς 
“" “ἷ 

ἀνερωτώμενος ὅπως ἀπαθὴς μεμενήκει, γυναῖκα ἔφη πορ- 
“ - “ἅμ ᾿] ν αν 

φυρᾶν ἀμπεχομένην ἐσθῆτα συχνὰ φοιτῶσαν παρ αὐτὸν 
’ “ 3 ῇ 

ὕδωρ ὀρέγειν, καὶ τούτῳ τοὺς πλησιάζοντας τῶν ἀνθράκων 5 
᾿ , Ὀ ν Ἵ ἡ “ , ΓῪὋἋῺὯ 417 

κατευνάζειν,  σιτίζειν τε αὐτὸν ὁσάκις πεινφῳη. περ 
ΡῚ ἣΝ 5 ᾽ Ν 2 ὴ θ Χ Ἂ τὃ ᾽ν Ν ἐπειδὴ ἐς ᾿Ιουστινιανὸν ἠνέχθη, τὸν μὲν παῖδα καὶ τὴν 

“- [οὶ “ Ι͂ 

μητέρα τῷ λουτρῷ τῆς παλιγγενεσίας φωτισθέντας ἐκλή- 

ρωσε: τὸν δὲ φύσαντα οὐκ ἀνασχόμενον Χριστιανοῖς 
2 “ ᾿] ““ ς ΄ » ΄ 

ἐναριθμηθῆναι ἐν Συκαῖς ὡς παιδοφόνον ἀνεσκολόπισε. τὸ 

Καὶ ταῦτα μὲν τῇδε γέγονε. 
87. Μετὰ δὲ Μηνᾶν Εὐτύχιος εἰς τὸν θρόνον ἄνεισιν. 

᾿Ανὰ δὲ τὰ ἹΙεροσόλυμα μετὰ Μαρτύριον Σαλούστιος τὸν 
, , ς [4 Ὰ “ ᾿ ' θρόνον διαδέχεται, Ἡλίας τε μετὰ τοῦτον, Ἰ]έτρος τε αὖ, 

καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον Μακάριος, οὔπω βασιλέως προσηκαμένου, 15 
ἃ 2 , “ ᾿ 4 7, " Ν 3. ὡἂὰ Ν 
ὃς ἐξώσθη τῆς οἰκείας καθέδρας: ἔφασκον γὰρ αὐτὸν τὰ 
» ᾿ ͵7 ͵ » ἃ δ 3, εἶ 

Ὠριγένους πρεσβεύειν δόγματα. Μεθ᾽ ὃν τὴν ἐπισκοπὴν 

Εὐστόχιος διεδέξατο. Μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν Θεοδοσίου 

ὡς προδεδιήγηται, ἐπίσκοπος τῆς ᾿Αλεξανδρέων Ζωΐλος 

ἀναδείκνυται" καὶ τοῖς αὐτῶν ἡγησαμένοις προστεθέντος, 50 
᾿Απολινάριος τὴν καθέδραν ἐγχειρίζεται. Μετὰ δὲ 
3 ΄ - Ν 2 ΄ μ ᾿ὰ 

Εφραίμιον Δομνῖνος τὸν ᾿Αντιοχείας πιστεύεται θρόνον. 

38.(Ὀ. Τῆς πρεσβυτέρας μὲν οὖν Ῥώμης ἡγουμένου 
Βιγιλίου, τῆς δὲ νέας πρῶτα μὲν Μηνᾶ, εἶτ᾽ Εὐτυχίου, 
τῆς δὲ ᾿Αλεξάνδρου ᾿Απολιναρίου, καὶ τῆς ᾿Αντιόχου 28 

Δομνίνου, Ἱεροσολύμων τε Εἰὐστοχίου, [ τὴν πέμπτην 418 
7 ,] 5 Ἂ Ρ] ᾽ 4 »“ 

μεταπέμπεται σύνοδον ᾿Ιουστινιανὸς ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε" 
, Εὐστόχιος, κατακρατούντων καὶ μάλιστα ἐν τῇ καλουμένῃ 

ἔέᾳ λαύρᾳ τῶν τὰ ᾿Ωριγένους θρησκευόντων δόγματα 
ν ἐ ρᾳ ρ δ ς᾽ βη ογμ ᾽ 

πᾶσαν ἔθετο σπουδὴν τούτους ἀπελάσαι. Καὶ καταλαβὼν 39 
ἣ ᾽ Ἁ ΄ 77 {4 ἐ Ζ “ “ 

τὴν αὐτὴν νέαν λαύραν ἅπαντας ἐκβεβλήκει, ὥσπερ ἅγη 
ΑἹ ᾿ ε κοινὰ μακρὰν ἐκδιώξας" οἱ καὶ σποράδες γενόμενοι πολ- 

λοὺς σφίσι προσηταιρίσαντο. 
2 αὐτὸ Β αὐτὸν ν προσάψαντος Ζν 4 ἀπεγχομένην Ῥ 

8 μητέραν Α το συναριθμηθῆναι Β 11 καὶ οἴη. Υ τ6 ὃς] ὧς ν 

ι8 Εὐστόχιον ΤΡ 19 προδιήγηται ΤΡ 20 αὐτῶν] αὐτὸν Ζν 

21 ᾿Απολλιψάριος Α κε ἴῃ τπᾶῦρ. Α 22 τὸν οἵην 23 μὲν οἵη. Β 
οὖν οἴη. Ρ 424 Βιβιλίυ Ρ μὲν οἴη. αὶ 27 ροϑβί ᾿Ιουστινιανὸς ἱποῖρις 

[. 1227 Α' 4209 θρησκευόντων] πρεσβευόντων ΡΒ ν 332 προσεταιρίσαντο ἷ, 
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Τούτων ὑπερήσπιζε Θεόδωρος ἐπίκλην ᾿Ασκιδᾶς, ἐπί- 

σκοπος μὲν τῆς Καίσαρος ἣ προκάθηται τοῦ Καππαδοκῶν 
-“ 7 ͵ ᾿ ε 

ἔθνους, ᾿Τουστινιανῷ δὲ προσεδρεύων πιστὸς τέ οἱ καθεστὼς 
καὶ ἐς τὰ μάλιστα ἐπιτήδειος. Κυκώῶντος οὖν αὐτοῦ τὰ 

βασίλεια, καὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀθεμιτουργίαν τὸ 
- - , Χ Ν ,ὔ 7 

πρᾶγμα καλοῦντος, στέλλονται πρὸς τὴν βασιλέως πόλιν 
Ἁ ᾽ ’ὔ « ἴω ς 7 ““ , - 

πρὸς Εὐστοχίου Ῥοῦφος ἡγούμενος τῆς Θεοδοσίου μονῆς 
ων “ 7 ͵ 

καὶ Κόνων τῆς Σάβα, τὰ πρώτιστα τῆς ἐρήμου φέροντες 
ον ΡΝ ἴω , 

ἔκ τε τῆς οἰκείας ἀξιώσεως καὶ ὧν ἡγοῦντο φροντιστηρίων'" 
“ Ν Ἁ ᾽ ω ΟΝ. ᾽ “ “ » 7 

γεγόνασι δὲ σὺν αὐτοῖς καὶ ἕτεροι, οὐ πολλῷ τῆς ἀξίας 
᾽ - , Ν ᾿ μ᾿ Ν Ν ᾽ ΄ αὐτῶν λειπόμενοι. Καὶ οὗτοι μὲν τὰ κατὰ ᾿Ωριγένην 

,7] ᾽ “ ἃ ἂν δ Ἁ ͵ ’ 

πρωτοτύπως ἐκίνουν καὶ Ἐὐάγριον καὶ Δίδυμον. Θεόδωρος 
δὲ ὁ Καππαδόκης, ἑτέρωθι τούτους ἀφέλκειν ἐθέλων, 
» 7 Ν Ν 7 Ν ΄ ἈΝ 

ἐπεισάγει τὰ κατὰ Θεόδωρον τὸν Μοψουεστίας καὶ 

Θεοδώρητον καὶ Ἴβαν, τοῦ παναγάθου θεοῦ πάντα καλῶς 

οἰκονομήσαντος ἵν᾿ ἐκεῖθεν ἐντεῦθεν τὰ βέβηλα ἐξωσθείη. 
» 

Πρώτης τοίνυν κινήσεως γενομένης εἰ δέοι τοὺς τετε- 
“ ς 

λευτηκότας ἀναθέμασι περιβχληθῆναι, Εὐτύχιος παρὼν 

τὴν θείαν ἐς ἄκρον ἐξησκημένος γραφήν, ἐσέτι ζῶντος 
Μηνᾶ, οὐδὲ τῶν διαφανῶν ὠν---ταῖς γὰρ ἀποκρίσεσι τοῦ 

᾿Αμασείας ἐπισκόπου διηκονεῖτο---, διαρρήδην εἶπεν, οὐκ 
᾽ 7 ’ ᾽ ᾿Ὶ λ Φ 7 Ἁ 

ἐν φρονήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν καταφρονήματι τοὺς 
ς ἤ ς ῇ Ν - ἴω - ᾿ Ν Ἁ ἁλισθέντας ἑωρακώς, μηδὲ βουλῆς τοῦτο δεῖσθαι" ἐπεὶ καὶ 

᾽ ,ὔ ς Ἁ ᾽ Ἁ “- - ͵ -“ 7 

Ἰωσίας ὁ βασιλεὺς οὐ τοὺς ζῶντας ἱερέας τῶν δαιμόνων 

πάλαι μόνον κατέσφαξεν, ἀλλὰ καὶ τῶν πρὸ πολλοῦ 
7 ᾿ " ΓΟΥ. κα δ ν “ 

τεθνηκότων τὰς θήκας ἀνώρυξε. Τοῦτο πρὸς ἔπος ἅπασιν 

ἔδοξε λελέχθαι. Ὅπερ καὶ ᾿Ιουστινιανὸς ἐγνωκὼς ἐς τὸν 
““ [4 ᾽ Ἁ ᾽ 7 7 Ψ 

τῆς βασιλευούσης αὐτὸν ἀνεβίβασε θρόνον, παραυτίκα 

Μηνᾷ τελευτήσαντος. Βιγίλιος μὲν οὖν ἐγγράφως συν- 
, 7] ᾽ ΄, ῇ Ν 2 

θέμενος συνεδρεύειν οὐχ εἴλετο. ἸΠυθομένου δὲ ᾿Ἰουστινι- 
“ ων ΄ ΄ , ῇ ἃ ’ ἊΝ ανοῦ τῆς ἁλισθείσης συνόδου, τί φασι περὶ Θεοδώρου καὶ 

ὧν Θεοδώρητος κατὰ Κυρίλλου καὶ τῶν δώδεκα αὐτοῦ 
, Μ Ἁ “Ὁ Ἑ ᾽ “ Μἷ “ 

κεφαλαίων εἴρηκε, καὶ τῆς λεγομένης ἐπιστολῆς Ἴβα τῆς 
᾿ ᾽ὔ ᾿ ΄ ᾽ -“ -“ “υ 

πρὸς Μάριν τὸν Ἰ]έρσην, ἀναγνωσθεισῶν πολλῶν ῥήσεων 

Θεοδώρου καὶ Θεοδωρήτου, δειχθέντος δὲ ὡς καὶ πάλαι 

ι ὁ ἐπίκλην ν 5 ἀθεμιουργίαν 11 κατὰ τὸν ΒΑϊΪν [5 θεο- 

δώριτον Αἰ εἴ 56 ΠΊΡοΥ θεοῦ οτι. ΑἹ 26 πρὸς] δὲ ΑἹ 30 οὐκ], 
321 φατε Β 34 Μάρην ΤΡ εἴ 5εηροι 

10 οταῖ. 
χΧΙ, χχὶν 

ϑαῦδε νὶία 
ς. 89, 90 

ὙΒεορἤδῃ. 
228 

Ἐπιςίγδί. 
ΕΣ γ ὮΙ! ντία 
ῬΕ 862 
Ο. 22 

Οοησ. ἱἰχ 
203 54. 
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Θεόδωρος κατεκέκριτο καὶ ἐκ τῶν ἱερῶν ἀπηλίφη δέλτων, 

καὶ ὡς καὶ μετὰ θάνατον δέοι τοὺς αἱρετικοὺς κατακρί- 
νεσθαι, Θεόδωρον μὲν ἁπάσαις τὸ δὴ λεγόμενον ἀναθε- 

ματίζουσι, καὶ τὰ εἰρημένα Θεοδωρήτῳ κατὰ τῶν δύο καὶ 
δέκα κεφαλαίων Κυρίλλου καὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως, καὶ τὴν 5 
ἐπιστολὴν Ἴβα τὴν πρὸς Μαριν τὸν Πέρσην, φήσαντες 

ταῦτα τὰ ῥήματα" 
ἱ »“ [ο “ “ 3 “ “Ὁ Οοηο. ἴχ “Τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

368 564. ἣ ᾿ : Ἦν , . 7) Κ Ν θ᾽ 
κατὰ τὴν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις παραβολὴν... αὶ με 

Ν Ν ΄ΝὉΝ 

Τοϊ4. 3,» ἕτερα" “ Κατακρίνομεν δὲ καὶ ἀναθεματίζομεν, πρὸς τοῖς το 
Θεοῖς. Μοη.ς ᾿Α Ἕ Ἂ 

537 ἄλλοις ἅπασιν αἱρετικοῖς τοῖς κατακριθεῖσι καὶ ἀναθεμα- 
“ -“ ῇ Ἁ 

τισθεῖσι ππαρὰ τῶν εἰρημένων ἁγίων τεσσάρων συνόδων καὶ 
5 Ν “ ς ͵ “ Ν » “ » Ψ Ν 

ἀπὸ τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας, καὶ 
᾽ ἐν Θεόδωρον τὸν λεγόμενον ἐπίσκοπον Μοψουνυεστίας, καὶ τὰ 

- “ ἊΝ ω Υ͂ 

ἀσεβῆ αὐτοῦ συγγράμματα, καὶ τὰ ἀσεβῶς συγγραφέντα 15 
ἥ ΄΄αΦΝ » ΑΥ “ 

παρὰ Θεοδωρήτου κατά τε τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τῶν 
δώδεκα κεφαλαίων τοῦ ἐν ἁγίοις ἹΚυρίλλου καὶ τῆς ἐν 
Ἢ ῇ ΦΈΡΑΝ ᾽ὃ Κ᾽ ὦ ς Ν , 
φέσῳ ἁγίας πρώτης συνόδου, καὶ ὅσα ὑπὲρ συνηγορίας 

Θεοδώ ὺ Νεστορί ὑτῷ γέ Καὶ πρὸ εοδώρου καὶ Νεστορίου αὐτῷ γέγραπται. αὶ πρὸς 
7 : ’ὔ Ν Ν }] “ Σ Ν Ἀ 

τούτοις ἀναθεματίζομεν καὶ τὴν ἀσεβῆ | ἐπιστολὴν τὴν 420 
, Ν ͵ 

λεγομένην παρὰ Ἴβα γεγράφθαι πρὸς Μάριν τὸν Ἱ]έρσην." «1 

(οης. ἴχ 376 Καὶ μετὰ ἔνια, ἐξέθεντο τέσσαρα καὶ δέκα κεφάλαια 
“ “Ὁ 3 “. 

περὶ τῆς ὀρθῆς καὶ ἀμωμήτου πίστεως. Καὶ ταῦτα μὲν 
[ , 3 ῇ Ν 2 “ Ν 

οὕτω προκεχωρήκει. ᾿Εκ λιβέλλων δὲ ἐπιδεδομένων πρὸς 
᾽ ! Ι “ Ν ΄ “ 

Εὐύλογιου, Κόνωνος, Κυριακοῦ, καὶ Ἰ]αγκρατίου μοναχῶν 25 

κατὰ τῶν ᾿Ωριγένους τοῦ καὶ ᾿Αδαμαντίου δογμάτων καὶ 
τὸ ὯΝ ὦ , ΝΥ ΄ , ᾿ ΄ ΄ σι. ὅθοῖς. τῶν ἑπομένων τῇ τούτου δυσσεβείᾳ καὶ πλάνῃ, πυνθάνεται 

Μοη. 529. . ᾿ ΜῈ ε ᾽ ἢ ᾿ ΄, 
Ἰουστινιανὸς τῆς ἁλισθείσης συνόδου περὶ τούτων, συ- 

Ι Θεοδώρητος κατεκρίνετο Ῥ ἀπηλείφει Ἰ10Υ] ν, Εἴη. 2 αἰίεγατη καὶ 

οἴ, Εν 4 τῶν οἵη. ΑἹ 9 ἐν βΡεύβου, Β τοῖς οτὴ. Αοί. 

10---21 ᾿δίηθ ἰδηΐιτη ἴῃ ΑΟΙΙ5 ἡμεῖς δὲ κατακρίνομεν (ἀεοΥρ. 12 παρὰ) 

ὑπὸ ἀξφοΥρ, καὶ ἀπὸ... ἐκκλησίας καὶ οι. ἀξοΥρ. 14 τὸν λεγόμενον») 

γενόμενον ἀεοῖρ. τὰ δυσσεβῆ συγγράμματα αὐτοῦ καὶ μέντοι καὶ τὰ κακῶς 

παρὰ Θεοδωρήτου συγγραφέντα κατά τε ξεοῖρ. 15 ἀσεβῶς] ἀσεβῆ Β 

τ6 τε οὔ. Ρ 18 ἁγίας πρώτης] πρώτης ἱερᾶς ἀεοτρ. ὑπὲρ] ὑπὸ Β 

19 συγγέγραπται Β καὶ πρὸς] πρὸς αεοτρ. 23 ἢδεο εἴ Ξεαιεδηίζία, 

αστὴ αἰδοερίδίο 46 Οὐῖσθηθ Παθ]ία ἴῃ δοί5 δι] ηῖβ ποῖ γθοθηβθαίαγ, πΠοὴ δᾶ ν᾽ 

ΞΥοάπηι, 5εα δα δ᾽τια σοπο πὶ ρα}]0 δηΐ Ο. Ῥ, σὰ Μεπα Βαϊίαπι 
ῬεγηεΥα ρϊαὶ Μδηβὶ ΙΧ 121 οὐἤτι5 δοία ἴῃ ν ΞΥποάο τοροίϊα βιδυϊηΐ ; 564 
ον ἀρ ταν 2520 28 τούτου ΑἹ 
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,ὔ - Ν 

ζεύξας καὶ τοῦ λιβέλλου τὸ ἴσον ἀτὰρ καὶ τὰ πρὸς 
7, Ἁ ’ Ι] 7 ᾽ κ . ᾽ 

Βιγώλιον περὶ τούτων ἐπεσταλμένα. Ἐξ ὧν ἁπάντων 
-“ 7 ω ] “ « ““ 

ἔστιν ἑλεῖν ὅπως ἐσπουδάσθη τῷ ᾿Ωριγένει ᾿Ελληνικῶν 
ΙΝ “" “- Υ̓ ᾿] “Ὁ “Ὁ ᾽ “Ὁ 

καὶ Μανιχαϊκῶν ζιζανίων ἐμπλῆσαι τῶν ἀποστολικῶν 
7 Ἁ , ᾽ Ἀ ΄ 7 ἣ 

5 δογμάτων τὸ λιτόν. Αναφορὰ τοίνυν γέγονε προς 
᾿] Ἁ - , Ν ἈΝ ͵ ᾽ 

Ἰουστινιανὸν παρὰ τῆς συνόδου μετὰ τὰς γενομένας παρ 
- ,ὔ ἈΝ ᾽ “ “Ὁ ο ᾿ 

αὐτῆς ἐκβοήσεις κατὰ ᾿Ωριγένους καὶ τῶν τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ 
“ ᾿ ͵7ὔ [Ὰ 

πεπλανημένων. ὯΩν ἔνια τούτοις ἔγκειται τοῖς ῥήμασι" 
ων , Ε] ’, 7 Ἁ 

“Τῆς ἄνωθεν εὐγενείας μετέχουσαν κεκτημένος τὴν 
7 ͵ὔ “ ᾽] 

το ψυχήν, χριστιανικώτατε βασιλεῦ..." Καὶ μεθ᾽ ἕτερα" 
« Ἐ ΄, , διὰ τὰ ΄, ΟΥ̓ ᾿ ἢ , 

φύγομεν τοίνυν, ἐφύγομεν ταύτην. ὑ γὰρ ἐγνωρί- 
“ Ἁ 7 

σαμεν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν, καὶ ὡς κλέπτην καὶ ὡς 1οἈ. κ 5 
Ἁ Ν “- - δὰ , 3 - 

λῃστὴν τὸν τοιοῦτον τοῖς τοῦ ἀναθέματος βρόχοις ἀσφαλῶς 
, “- “Ὁ ᾽ ΄ 

περισφίγξαντες, τῶν ἱερῶν ἔξω περιβόλων ἀπεβαλόμεθα." 
Ν ᾿ ᾿ ΄, ἐε "τ ὦ ᾿ ᾽ ς Ἃ δ Ν 

ι5 Καὶ μετ᾽ ὀλίγα: “Τῶν δὲ παρ᾽ ἡμῶν πεπραγμένων διὰ 
τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀναγνώσεως εἴσεσθε τὴν δύναμιν." 

Ἂ Ν 

Τούτοις συνέζευξαν καὶ τὰ κεφάλαια τὰ ὅσα πρεσ- 
΄ “ 

βεύειν οἱ τὰ ᾿Ωρυγένους δοξάζοντες ἐδιδάχθησαν δηλοῦντα, 

τὰς τε συμφωνίας αὐτῶν ἀτὰρ καὶ τὰς διαφωνίας, καὶ τὴν 
“-ἽὟ΄ 7 7͵ » Χ 7 

29. πολυσχεδῆ τούτων πλάνην. ᾿Εν τούτοις ἐστὶ πέμπτον 
“ ΄ Ἂ }] ““ 

κεφάλαιον τῶν βλασφημηθέντων ἀπὸ ἰδικῶν προσώπων 
» 7 

τῆς καλουμένης νέας λαύρας, ἔχον ὧδε" “Θεόδωρος ὁ ᾿Α- 
"-» ς ΄ 3 “ ’ Ν 

421 σκιδᾶς ὁ Καππαδόκης | εἶπεν" Εἰ νῦν οἱ ἀπόστολοι καὶ 
“ 2 “- 7 “Ὁ 

οἱ μάρτυρες θαυματουργοῦσι καὶ ἐν τῇ τοσαύτῃ τιμῇ 
“- ᾽ ΄, 

23 ὑπάρχουσιν, ἐν τῇ ἀποκαταστάσει εἰ μὴ ἴσοι γένοιντο 
τῷ Χριστῷ, ποία ἀποκατάστασις αὐτοῖς ἐστιν ;" ᾿Ανηνέ- 

θ ὑτοῖς καὶ Διδύ καὶ Εὐαγρί ὺ Θεοδώ χθησαν αὐτοῖς κα ύμου καὶ ὐαγρίου καὶ Θεοδώρου 
7 “ Χ 

ἕτεραι πολλαὶ βλασφημίαι μάλα σπουδαίως τὰ περὶ 
, 7 

τούτων ἐκλεξαμένοις. 
Ο Ν 7 , Ἁ ’ ὃ ΄ Ἁ ᾽ ᾽ὔ 3 Μετὰ τοίνυν ταύτην τὴν σύνοδον χρόνου τινὸς ἐν μέσῳ Νιεερῃ. 

΄ὕ ΤῈ ΚΑ͂Ν ι ᾽ 7΄ ᾽ ΄, ἣ ΧΥῚΙ 29 
διαστάντος, Εὐτύχιος μὲν ἐκβάλλεται, ᾿Ιωάννης δὲ τῷ Ὑπεορμαι. 

“-“ 7 240 

θρόνῳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκκλησίας ἀντεισάγεται, τοῖν. Νικία 
ς. 93, Ρ. 

“Ὁ 

ὁ ἐκ τοῦ Σηρήμιος" κώμη δὲ αὕτη ἐν τῇ Κυνηγικῇ κειμένη ; 
»-“ » , ,] 

τῆς Αντιοχέων χώρας. 

[τὰ 5ιρείϑβου. 1, 3 Βιγίλλιον Αἱ, Βιγιλίου (ἢν. 4 καὶ απίς τῶν 

ααα. Ρ 8 ὧν] ἧς (ἢν. ἔγγιται Β 14 περισφίξαντες Ῥ ἀπε- 
βαλλόμεθα 1, ιό ἐπ’ αὐτῆς Αἱ ἔσεσθαι ΑἹ ι8ὃ ἐκδιδάχθησαν Β 

20 πολυσχιδῆ ΝΙο. ἐστὶ] ἐπὶ ΤῈ 33 Σιρίμιος ΒΑ! 



ΝΊΤΕΡΗ. χνὶ 

29 
ΓΠεορἤδη. 

240 
ΖΟΏΔΥ, 111 284 

ῬΞ. ἱχῖ 4 

ΝΊΤΘΕΡΗ. 
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“ , -“ ΡῚ ἴω 

89. Τηνικαῦτα ὁ ᾿Ιουστινιανός, τῆς ὀρθῆς λεωφόρου 
΄Νῃ Ἄ, Ἀ 5 Ὁ - 3 

τῶν δογμάτων ἐκτραπεὶς καὶ πρὸς τὴν ἀτριβῆ τοῖς ἀπο- 
“", 2 

στόλοις τε καὶ τοῖς πατράσιν ἀτραπὸν βαδίσας, ἀκάνθαις 
Ἁ ΄ 

καὶ τριβόλοις περυπέπτωκεν. Ὧν καὶ τὴν ἐκκλησίαν 
- “ “-“. ΄“ 7 

ἐμπλῆσαι βουληθεὶς τοῦ σκοποῦ διήμαρτε, Ι τοῦ Κυρίου 
οἷ Ν .ὧνλ 5 ͵ὕ ἘΞ 

τὴν βασιλικὴν ὁδὸν ἀρρήκτοις θριγκοῖς κατασφαλισα- 

μένου, ὡς ἂν μὴ φονευταὶ ἐπεισπηδήσωσιν ὡς τοίχῳ 
ἊΝ» Ὁ Ψ 

κεκλιμένῳ καὶ φραγμῷ ὠσμένῳ, τῆς προφητείας πληρώσας 
͵ Ἂ 3' Ν 

τὴν πρόρρησιν. Τὴν μὲν οὖν πρεσβυτέραν “Ῥώμην μετὰ 

Βιγίλιον ᾿Ιωάννου τοῦ καὶ Κατελίνου ἐπισκοποῦντος, τὴν 

δὲ νέαν ᾿Ιωάννου τοῦ ἀπὸ Σηρήμιος, καὶ τὴν ᾿Αλεξανδρέων 

᾿Απολιναρίου, τὴν δὲ Θεουπολιτῶν ᾿Αναστασίου μετὰ 

Δομνῖνον ἐπισκοποῦντος, καὶ τὴν ᾿Ιεροσολύμων Μακαρίου 
3 ἢ , Ν ὅν τ ᾿ ᾿; 15 , Ν αὖθις ἀποδοθέντος τῷ οἰκείῳ θρόνῳ, ἐπεὶ ᾿Ωριγένην καὶ 

Δίδυμον καὶ Εὐάγριον ἀνατεθεμάτικε μετὰ τὴν Εὐστοχίου 
κ Ν , Ν ς ,, δ᾽ 

καθαίρεσιν, τὸ καλούμενον πρὸς Ῥωμαίων ἴδικτον γράφει, 
ες 5 ν Ν “ Ι Ν [4] 

ἐν ᾧ ἄφθαρτον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου κέκληκε καὶ τῶν 
“-“ ᾿ .] , “3ἅμ ᾿) ’ “ ῇ, 

φυσικῶν καὶ ἀδιαβλήτων παθῶν ἀνεπίδεκτον, οὕτω λέγων 
“ “ ἠ Χ Ἂ τὸν Κύριον πρὸ τοῦ πάθους φαγεῖν ὥσπερ μετὰ τὴν 

᾽ , "ἷ ΄, Ν ΩΝ ᾽ ,ὔ » ᾽ Ἂ 

ἀνάστασιν ἔφαγε, μηδεμίαν τροπὴν ἢ ἀλλοίωσιν ἐξ αὐτῆς 
τῆς ἐν μήτρᾳ διαπλάσεως μηδὲ ἐν τοῖς ἑκουσίοις καὶ 

φυσικοῖς πάθεσι, μηδὲ μετὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ παναγίου 
σώματος αὐτοῦ δεξαμένου: οἷς συναινεῖν τοὺς ἑκασταχῆ 

Ν 3 

ἱερέας κατηνάγκαζε. Ἰ]άντες μὲν οὖν ἐς ᾿Αναστάσιον τὸν 
» ’ “ ΄ 

᾿Αντιοχείας ἐπίσκοπον καραδοκεῖν εἰπόντες τὴν πρώτην 

πεῖραν ἀπεκρούσαντο. 
Θι 4 «ς ᾿] , “-“ 

40. Ἦν δέ γε ὁ ᾿Αναστάσιος τὰ μὲν θεῖα ἐς τὰ 
" . ὟΝ ᾿ Χ , Ν Ν ΄ 

μάλιστα λόγιος, ἀκριβὴς δὲ τοὺς τρόπους καὶ τὴν δίαιταν, 
ς “ “- “Ὁ “ 

ὡς καὶ τοῖς λίαν ψιλοῖς ἐπισκήπτειν καὶ μηδαμοῦ τοῦ 
» “-“ ο , ᾿Ὰ , 7] ΟὟ ΄“- 

εὐσταθοῦς καὶ βεβαίου παρεξιέναι, μή τί γε δὴ τῶν και- 
, Χ » » Ν ΝΥ “Ὁ οὶ , . Ν Χ ρίων καὶ ἐς αὐτὸ τὸ θεῖον ἀναφερομένων. Οὕτω δὲ τὸ 

εκ » , 4 Ἂ, 

ἦθος ἐκέκρατο, ὡς μηδὲ τῷ εὐπροσόδῳ τε καὶ εὐεντεύκτῳ 
» , “ Ἂ , Δ ἊΝ “ » 

εὐεπίβατον τοῖς μὴ καθήκουσιν εἶναι, μηδὲ τῷ αὐστηρῷ τε 

τ τῆς ὀρθῆς ογη. Αἱ 2 τὴν] τὸν ΑἹ ἀκριβῆ Ρ 6 ἀρρήτοις ν 

1ο ΠΟῚ ΔΝΊΡΊ]Ο, 5εα Ῥεϊασῖο βισοθϑϑιέ Το ηη65 11 Σιρίμιος ΒΑ᾿ 

12 δὲ οἵη. ΒΑ’ Θεοπολιτῶν ν 14 ἀποδοθέντας ΒΑ] 15 ἀναθε- 
μάτικεν 22 δὲ αηἴε μετὰ Δα. ν 27 γε οἵ. ΒΥ 20 δὴ] δὲν 

31 αὐτὸ] ταὐτὸ Ῥ 32 εὐεντέκτῳ Ἰ1ΌΥ], ΟΟΥΥ. ΝΊΟ. 
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1Ο 
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Ν ω Ν , ’ ΕΣ 

καὶ ἀφειδεῖ δυσπρόσιτον ἐς τὰ δέοντα καθεστάναι. Ἐὰν 
ΩΝ “ “. ἮΝ τὰ " 

μὲν οὖν τοῖς σπουδαίοις ἕτοιμος ἦν τὰ ὦτα, καὶ τὴν 
“ ’ Ν ’ , 

γλῶσσαν εὔρους, εὐθυβόλως τὰς πύστεις διαλύων: ἐν 
- κα , ᾽ “ Ν 

δὲ τοῖς παρέργοις τὰ μὲν ὦτα τέλεον αποκέκλειστο, τὴν 
- : -“ « Ν Ἁ , ῇ 

428 δὲ γλῶσσαν χαλινὸς ἐπεῖχεν, ὡς [ καὶ τὸν λόγον λόγῳ 
6 ΄ Θ ,ὔ θ Ν Ν Ἁ λό θ ἰς 

ῥυθμίζεσθαι, καὶ τὴν σιωπὴν κρείττονα λόγου καθεστάναι. 
, , ς » Χ 

Τούτῳ ὥσπερ τινὶ δυσαλώτῳ πύργῳ ὁ ᾿Ιουστινιανὸς 
Ν ΄ μι “ ς }] 

προσβάλλει παντοίας μηχανᾶς ἐπιστήσας, ἐννοῶν ὡς εἰ 
-“ ,ὔ ’ Ε] Ν 7 Ν , 

τοῦτον κατασείσειε, πόνος οὐδεὶς λελείψεται τὴν πόλιν 
΄ - ᾽ Ἷ Ἀ » Ν Ὡς ἐκ Χ ᾿] 

ἴο ἐλεῖν ἀνδραποδίσαι τε τὰ ὀρθὰ τῶν δογμάτων καὶ αἰὐχ- 

μάλωτα λαβεῖν τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ δὲ εἰς Ελβιχεξ, ἐιραυς ἐ ΤΕ 
“ ς μ θ [οὶ θ ͵ ΄ }] ᾿ Ν Ε Ἵ  ΝΩΝ 

τοσοῦτον ὑπερηρθη τῷ θείῳ φρονὴήματι---ἐπὶ τὴν ἄρρηκτον ᾿ τ 
, , - ς “κ᾿ 

γὰρ πέτραν εἱστήκει τῆς πίστεως---ὡς καὶ ᾿Ιουστινιανῷ 
᾽ . ᾽ - ΟῚ ᾽ 7 7 Ν , - 
ἀναφανδὸν ἀντειπεῖν δι᾿ οἰκείας μηνύσεως, καὶ ἀποδεῖξαι 

, ο Ν ͵ ὃ » δ ἐν «ς θ Ν ἣ “ τ μάλα σαφῶς καὶ λογίως δι’ αὐτῆς, ὡς φθαρτὸν τὸ σῶμα 
- “-“ “ ᾽ 

τοῦ Κυρίου ἐν τοῖς φυσικοῖς καὶ ἀδιαβλήτοις πάθεσιν οἵ 
, ᾽ ’ “ ἐπ ῇ Χ , 

τε θεσπέσιοι ἀπόστολοι οἵ τε θεοφόροι ἤδεσάν τε καὶ παρέ- 
“-“ Ν Ν Ν Ἃ 

δοσαν πατέρες. Ταῦτα δὲ καὶ πρὸς τὸ μοναδικὸν πρώτης 
7 » “ 

τε καὶ δευτέρας Συρίας πυθόμενον ἀπεκρίνατο, πάντων 
δ Ι Ἧ Ν Χ 3 Ὁ 

29 ὑποστηρίζων τὰς γνώμας καὶ πρὸς τὸν ἀγῶνα ἐπαλείφων, 
- , «ς “Ὁ 

ἐπὶ τε τῆς ἐκκλησίας ὁσημέραι ἀναγινώσκων τὸ τοῦ 
͵ -“ ᾿] “ « » ς -“ “ ͵ ΣῪ Ν 

σκεύους τῆς ἐκλογῆς" “Εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ Θοϊαι. το 
, ΕΝ ν :] 3 “ Φ 5 ͵ ΕΙΣ 2) 

παρέλάβετε, κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ἢ, ἀνάθεμα ἔστω. 
, ᾿ Οἷς ἀπιδόντες ἅπαντες τὰ παραπλήσια μέχρις εὐαρίθμων 

ἸΣ δ 
25 ἐζήλωσαν. 

" ᾽ “ 

Γέγραπται δ᾽ οὖν αὐτῷ καὶ συντακτήριος πρὸς τοὺς 
᾿] , , , Ν 5 Ἁ » Ὡ 

Αντιοχέας λόγος, πυθομένῳ τὸν ᾿Ἰουστινιανὸν ἐθέλειν 
ν ἃ “ 

αὐτὸν ἐξοστρακίσαι' ὃν ἔστι δικαίως ἄγασθαι τῆς τε 
ω “ “ “» 

καλλιεπείας, τοῦ τε ῥοῦ τῶν νοημάτων, τῆς τε εὐπορίας 
“- “ ’ “ ὔ “Ὁ 

39 τῶν ἱερῶν ῥήσεων, καὶ τοῦ προσφόρου τῆς ἱστορίας. 
ε Ν “ “ “ ΄ 

41. ᾿Αλλὰ τοῦ θεοῦ κρεῖττόν τι προβλεψαμένου μουν. κὶ ,ο 
ι ἄχ Ἂν ς , ᾽ ᾿, ἢ ς . ᾽ , 

περὶ ἡμῶν, ὁ λόγος οὐκ ἐδημοσιεύθη. Ὃ γὰρ ᾿Ἴου- Νίεερμ. 
.Ὶ Ν ᾽ ͵ Ν - Ε " Ἧς  κ ς 7 ΧΨῚΙ 31 

στινίανος Τὴν Αναστασίου καὶ τῶν αμφ αυτον ιερέεὼν 

4 ἀπεκέκλειστο ΑἸ 8 προσβάλλει (προσβάλλειν Β) Δηΐς ὁ ̓ Ιουστινιανὸς 

τταῆβροη. ΒΑΪ Ιο τοῦ δόγματος Α 21 ὡσημέραι ν 23 κἂν...ἢ εχ 

Οαϊαί. ἱ 8 αἀάϊταγη ἢ οι. ΑἸ 24. ἐπιδόντες Ῥγοροῃ. (Ὦγ. 27 πυ- 
θόμενος Ὁ 30 τὸ πρόσφορον ἸΙΌΥΪ, ΟΟΥΓ. ΟἼΥ, 33 καὶ τὴν ΑἹ 
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3 ἐξ ς , ΕῚ , ᾿ν Ἂ, “Ὁ ἐν ἐξορίαν ὑπαγορεύων, ἀοράτως τρωθεὶς τὸν τῇδε κατέ- 
, ͵ Ν , 2 Χ Ν ͵ στρεψε βίον, βασιλεύσας τὰ πάντα ὀκτὼ καὶ τριάκοντα 

ἔτη πρὸς μησὶν ὀκτώ. 

Τέλος τοῦ τετάρτου τόμου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐαγρίου. 4 

1 τὴν ἐξορίαν ΤΡ ν 4 τῆς...Εὐαγρίου οτχ. ΒΑ’ 



ΓΙΒΕΙ ΝΡ ΙΝΌΕΧ τς Κγ08 

424 Τᾶλε ἔνεοτιν ἐν τῷ πέμπτῳ τόμῳ τῆς ἐκκληοιδοτικῆς 
ἱστορίὰς ΕΥ̓ΔΓΡΙΟΥ οχολδοτικοῦ" 

’ Ν “ 3 ’ὔ 3. ’ὔ Ν “ ’ὔ 3 “ 

α΄. Περὶ τῆς Ἰουστίνου ἀναρρήσεως, καὶ τοῦ τρόπου αὐτοῦ. 

β΄. Περὶ τῆς ἀναιρέσεως ᾿Ιουστίνου τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ. 

γ. Περὶ τῶν ἀλιτηρίων ᾿Αδδαίου καὶ Αἰθερίου. 

δ΄ Περὶ τοῦ προγράμματος τῆς πίστεως ἡμῶν, ὅπερ ᾿Ιουστῖνος 

τοῖς ἁπανταχοῦ Χριστιανοῖς ἔγραψεν. 

ε. Περὶ τῆς ἐκβολῆς ᾿Αναστασίου ἐπισκόπου Θεουπόλεως. 
’ ε Ν 3 ’ὔ Ἕ 3 Ξ 4 Ν 

ς΄. Ὥς μετὰ ᾿Αναστάσιον Ἰ)ρηγόριος ἐπίσκοπος γέγονε, καὶ 

το περὶ τοῦ τρόπου αὐτοῦ. 

ζ΄. Ὡς οἱ λεγόμενοι ᾿Αρμένιοι ἹΤέρσαι τοῖς Χριστιανοῖς προσ- 
’ ’ ε Ν Ἂ 3 ’ Ἂ 

ἐχώρησαν: διόπερ ὃ πρὸς Πέρσας ἀνερράγη πόλεμος. 

η. Περὶ Μαρκιανοῦ στρατηγοῦ, καὶ τῆς πολιορκίας Νισίβεως. 

θ΄ Ὥς ὁ Χοσρόης ᾿Αδααρμάνην στρατηγὸν κατὰ Ῥωμαίων 

15 ἐξαποστείλας πολλὰ κακὰ τούτοις διαθέντα πρὸς Νίσιβιν αὐτὸς 

ἀπῆλθεν. 

΄(. Περὶ τῆς ἁλώσεως ᾿Απαμείας, καὶ τοῦ Δάρας. 
΄, ε ε Ν 3 “ ’ὔ ’ὔ ’ ͵ 

ια. Ὥς ὁ βασιλεὺς Ἰουστῖνος φρενίτιδι νόσῳ ἑάλω, Τιβέριος 

δὲ τὴν φροντίδα τῶν ὅλων ἀνεδέξατο. 

295 ιβ΄. Ὥς Τραϊανὸς διαπρεσβευσάμενος πρὸς Χοσρόην τὰ τῶν 

Ῥωμαίων ἐπηνώρθωσε πράγματα. 

ιγ΄. Περὶ τῆς εἰς τὴν βασιλείαν ἀναρρήσεως Τιβερίου, καὶ τοῦ 

ἤθους αὐτοῦ. 

ιδ΄, Ὡς ὁ βασιλεὺς Τιβέριος στρατὸν πολὺν ἀγείρας κατὰ 
τὸ σι 

Ν Ε Ν ’ὔ ““ “ 

Χοσρόου καὶ στρατηγὸν ᾿Ιουστινιανὸν ἐξαποστείλας, τοῦτον ἐκ τῆς 

Ῥωμαίων γῆς ἀπήλασεν. 

τι Τάδε ἔνεστι κεφάλαια τοῦ πέμπτου τόμου τῆς ΒΑ 2 τοῦ ᾿Επιφανέως 

Ροϑβί σχολαστικοῦ ααά. ΒΑ 2 τῆς οἴη. ΑἹ 4 ἀναιρέσεως Ροϑδί 

αὐτοῦ Β ν 6 ὁ Ἰουστῖνος Ρ 8 τῆς οἴ. Ρ 12 ὁ] καὶ Β 
14 ᾿Αδδαρμάνην Β 25 στρατηγὸς Β 

Ε. 1 
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ϑ Ν ιε. Ὅτι Χοσρόης δυσθυμήσας διὰ τὴν ἧτταν ἐτελεύτησεν, ὃ δὲ 
Ν “ “ “ “- - 

υἱὸς αὐτοῦ Ὁρμίσδης τῆς τῶν Περσῶν ἀρχῆς ἀντελάβετο. 
’, “ “ Φ 

ις΄. Τψες ἐπίσκοποι τὸ τηνικαῦτα τῶν μεγάλων ἦσαν παρ- 

οικιῶν. ' 
, Ν “'΄ ’ “-“ 

ιζ. Περὶ τοῦ γεγονότος ἐπὶ Τιβερίου ἐν ᾿Αντιοχείᾳ σεισμοῦ. 5 
“ Ν “ 3 7 “ Ν Ν 3 “3 ’ 

ιη. Περὶ τῆς ἐπαναστάσεως τῆς κατὰ τὸν ἐναγῆ ᾿Ανατόλιον. 
’ὔ Ν “ 7 ’ὔ Ν “ 3 “ 3 “ 

ιθ΄. ἹΠερὶ τῆς στρατηγίας Μαυρικίου, καὶ τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ. 
ε »“- 

κ. Ὡς Ταμχοσρόην καὶ ᾿Αδααρμάνην τοὺς Περσῶν στρατη- 

γοὺς ἐνίκησεν Μαυρίκιος. 

κα. Περὶ τῶν μηνυσάντω ων τὴν βασιλείαν Μ ί. : ρ μη ν σημείων τὴν βασιλείαν Μαυρικίῳ. το 
“4 Ἂν ΄“ 35 ’ὔ ’ τὰ 3 Ἂ 

κβ΄. Περὶ τῆς ἀναγορεύσεως Μαυρικίου καὶ Αὐγούστης. 
, μι. ’ 5 “Ὁ 3 ἌΤΗΝ ’ὔ ων ᾽΄ὔ Ψ 

κγ. ἽΠἝἜερὶ χρόνων ἀναγραφῆς ἀπὸ ᾿Ιουστίνου τοῦ νέου μέχρι 

Μαυρικίου. 

κὃ. Περὶ τῆς καθ᾽ εἱρμὸν ἱστορίας μέχρις ἡμῶν σωζομένης. 

2 Ὁρμίσδας 1,ν Ὃρμίσδος Β τῶν οἵη. ν ὃ Ταμχοσρόην] τὸν 

Χοσρόην Αἷν ᾿Αδδαρμάνην Β 
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ὅ 

ΙΟ 

15 
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20 

ΕΥ̓ΑΡΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΊΚΟΥ ἘΠΙΦΑΝΕῺΣ ΚΑΙ ΑΠῸ ἘΠΑΡΧΩΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΟΜΟΣ ΚΕ΄ 

1. Οὕτω μὲν δὴ ᾿Ιουστινιανὸς ἁπαξάπαντα ταράχου Νιίοερβ. 
“Ὁ , . “ Ν 

καὶ θορύβων πληρώσας καὶ τἀπίχειρα τούτων πρὸς τῷ 
»" ΄ , , 

τέρματι τοῦ βίου κομισάμενος, ἐς τὰ κατώτατα μετεχώ- 
’ ᾽ “- 2 Ἂ ῇ 

ρησε δικαιωτήρια. ὋὉ δέ γε ᾿Ιουστῖνος ἀδελφιδοῦς μέν 
. , ᾿ » , “ ΄ 

οἱ καθεστώς, τὴν δὲ φυλακὴν τῆς αὐλῆς ἐμπεπιστευμένος, 
ΠΥ π. Ὁ ,ὕ 7 , τὶ ἣν ἢ Ν 

ὃν κουροπαλάτην ἡ Ῥωμαίων λέγει φωνή, μετ᾽ αὐτὸν τὴν 
» Χ ᾽ ε “ 

ἁλουργίδα περιβάλλεται, οὔτε τὴν ἀποβίωσιν ᾿Ιουστινιανοῦ 
Ι] , , ἊΝ 

οὔτε την ἀνάρρησιν ᾿Ιουστίνου τινὸς ἐγνωκότος πλὴν τῶν 
) ͵ 7 πε Ἄ Ἁ ἀμφ᾽ αὐτόν, μέχρις οὗ κατὰ τὴν ἱπποδρομίαν ἐφάνη τὰ 

, “ 7, 

νόμιμα τῆς βασιλείας δράσων τε καὶ πεισόμενος. Ὥς 
᾽ Ν᾿ “ , 

δ᾽ οὖν ταῦτα γέγονε, μηδενὸς παντάπασι νεωτερισθέντος, 
- Ἁ , ων 

ἐπανῆκε μὲν κατὰ τὴν αὐλήν" πρώτην δὲ ποιεῖται κέλευσιν 
Ἁ ς “ ΄ . - 

τοὺς ἁπανταχῆ συνειλεγμένους ἱερέας ἀφεῖσαν πρὸς τοὺς 
᾽ , , )..} Φ Ν 2 , ᾿ Ἁ 

οἰκείους θρόνους, ἐφ᾽ ᾧ τὰ εἰωθότα θρησκεύειν μηδενὸς 

περὶ τὴν πίστιν καινουργουμένου. ] Καὶ τοῦτο μὲν ἀξιό- 
φ -“ " ’ 

λογον αὐτῷ ἐπράχθη. 
Υ͂ , “ “Ὁ 

Ἢν δέ γε τὸν βίον ἐκδεδιῃτημένος καὶ τρυφαῖς ἀτεχνῶς 
καὶ ἡδοναῖς ἐκτόποις ἐγκαλινδούμενος, ἀλλοτρίων τε χρη- 

͵ Γ ᾿ ῇ Ἑ 3 

μάτων διώπυρος ἐραστὴς ὡς πάντα κέρδους ἀθέσμου 
᾽ - ΝΝ ᾿] Ἁ “ ς Π Ν ΄-“ 5 , 

ἀπεμπολεῖν, μηδὲ ἐπὶ ταῖς ἱερωσύναις τὸ θεῖον εὐχλαβού- 
᾿ - “ ’ ͵ 

μενος ἃς τοῖς προστυχοῦσιν ἐπίπρασκεν, ὠνίους καὶ ταύτας 

ι ᾿Επιφανέως.. ἐπάρχων] καὶ ἀπὸ ἐπάρχων τοῦ ᾿Επιφανέως Β 4 ταρά- 

χίου] οἰπὶ τὰς. 1, 7 δηΐε Ὁ δέ γε ἰηϊΐ. οαρ. εἴ ἃ ἴῃ τηαγρ. 1, 
9 κουράτωρα παλατίου (τ. 11 ᾿Ιουστίνου οτχ. ΒΑ! 21 καὶ ἀλλοτρίων 

τε Β 23 ἀπεμπολᾶν ΤΙΡ ταῖς αηΐε ἐπὶ ταῖς αα4, Αἰ 

13--2 

ΣΥΙΙ 33 



ΝΙΟΕΡΉ. 
ΧΥΙ 34 

ΟἿ, δἴπηοο. 
1.3 νἱῖ 7, 8 

Τ᾿ ΊΘΕΡΉ. 
ΧΙ 34 

τ96 ΕΝΑΘΒΙΙ 

λ , -" » 

ἀναφανδὸν τιθέμενος. Θράσει δὲ καὶ δειλίᾳ ταῖς κακίαις 
“-“ “- “ , 

κρατούμενος, πρῶτον ᾿Ιουστῖνον προσγενῆ τυγχάνοντα 
“ ΄ ᾿ ᾿ 

καὶ πολὺ κλέος παρὰ πᾶσιν ἔχοντα περί τε ἐμπειρίαν 
ς ’ “Ὁ 

πολέμων καὶ τὰς ἄλλας ἀξιώσεις, μετάπεμπτον ποιεῖται, 
.} Ν Ν " Ἂν Ν , Ν Ν “ 

ἀμφὶ τὸν Ἴστρον τὰς διατριβὰς ποιούμενον, καὶ τὰς τῶν 
, Ἂν Ἀ ἱ ῳ 

᾿Αβάρων διαβάσεις ἀνείργοντα. "Ἔθνος δὲ Σκυθικὸν οἱ 
“- ,, Ξ ΄ Ἁ 

ἼἌΛβαροι τῶν ἁμαξοβίων τῶν ὑπὲρ τὸν Καύκασον τὰ 
ε Χ , ῇ 

ἐπέκεινα πεδία νεμομένων" οἱ τοὺς γειτνιῶντας Τούρκους 
ῇ χ 2 “ ΄ 

πασσυδὶ πεφευγότες, ἐπεὶ κακῶς πρὸς αὐτῶν ἐπεπόν- 
5 Χ 5..." “ 

θεσαν, ἐπὶ τὸν Βόσπορον ἀφίκοντο' καὶ τὴν ἠϊόνα τοῦ 
7 Ν 

Εὐξείνου καλουμένου Ἰ]όντου καταλιπόντες--ἔνθα συχνὰ 
΄, Ν [ Ν᾿ » 

μὲν ἔθνη βαρβαρικά, ἐξῳκίσθησαν δὲ καὶ ὑπὸ Ῥωμαίων 
7 Δ 

πόλεις τε καὶ στρατόπεδα καί τινες προσορμήσεις, ἢ 
“ 3 “ ᾿ “Ὁ μ 

στρατιωτῶν ἀπομάχων γιγνομένων, ἢ καὶ ἀποικιῶν πρὸς 
“ 7] “Ὁ 

τῶν βασιλέων στελλομένων---, τὴν πόρευσιν ἐποιοῦντο 
“Ὁ “ , 3 7 

πᾶσι τοῖς ἐν ποσὶ βαρβάροις ἀνταγωνιζόμενοι, μέχρις 
- “..{ -“ , Ἁ 3 

οὗ τὰς ἠϊόνας τοῦ Ἴστρου κατειλήφασι καὶ πρὸς ᾿Ιουστι- 
3 “ ' ς “ 

νιανὸν ἐπρεσβεύσαντο. ᾿᾿ντεῦθεν οὖν ὁ ᾿Ιουστῖνος μετε- 
7 .͵ [2 ᾽ “ 

πέμφθη, οἷα δῆθεν ὀφείλων τῶν συγκειμένων αὐτῷ τε καὶ 
γ᾿ ᾽ ͵ ἽἼ ᾽ ᾽ Ν “ ἪἜ Ν Ν 5 

τῷ αὐτοκράτορι ᾿Ιουστίνῳ ἀπολαῦσαι. πεὶ γὰρ ἄμφω 
΄ - “ “ 

παραπλησίω καθεστηκάτην ταῖς τοῦ βίου φαντασίαις, καὶ 
Σ ΓΕ, ξ , 2 , , Ν Χ Ν 
ἐπ ἄμφω ἡ βασιλεία ἐπηώρητο, συνήτην μετὰ πολλὰ τὰ 
» , “ Ν 3. ΝΥ , , εὖ 

ἀμφίλογα ὥστε τὸν ἐς τὴν βασιλείαν παριόντα τὴν δευ- 
4 “ ͵ “Ὁ “ 

τέραν χώραν θἀάτέρῳ δοῦναι, ἵν᾽ ἐκ τῶν δευτερείων τῆς 
ἤ ΕῚ “ -“ Ὑ 3 7 

βασιλείας τὰ πρωτεῖα τῶν ἄλλων ἀποφέροιτο. 

ΙΟ 

20 

25 

2. Μετὰ πολλῆς τοιγαροῦν τῆς ἔξωθεν φιλοφροσύνης 427 
ὁ Ἰουστῖνος τὸν ᾿Ιουστῖνον δεξιωσάμενος, καὶ κατὰ σμικρὸν 
αἰτίας ἐπυπλάττων, καὶ τοὺς ὑπασπιστὰς καὶ δορυφόρους 
καὶ σωματοφύλακας παραιρούμενος τάς τε παρ᾽ αὐτοῦ 
προόδους εἴργων, καθῆστο γὰρ οἴκοι ᾿Ιουστίνου κελεύ- 
σμασιν, ἐς τὴν ᾿Αλεξάνδρου μεγάλην ἐξοικίζεται πόλιν" 

1 δηίς Θράσει ἰηϊϊ. οαρ. εἰ β' ἴπ τπᾶῖρ. 1, ταῖς ἐναντιωτάταις 
νΕ] συνθύροις κακίαις Δ ἃ]. 4 ποιεῖται] στὰ γα5. 1, 9 πασσυδεὶ 1., 

Οἵ. ν αὐτὸν Β 13 προσορμίσεις ΝΥ 14 καὶ οἴχ. Αἱ τό ἐμ 
ἸΏ, ἐνίοοῦς. τ τ οὖν» συ ΒΑΙ͂ν οὐ. Ρ μετεπέμφη ΡΒ 26 5'πη6 

αἸν:βῖοηα σαρ (15 ἴῃ 1, 20 παρ᾽ αὐτὸν Ψ]., αὶ] 1. 20 ᾿Ιουστίνου κελεύ- 
σμασιν Ῥοβί μεγάλην οὔτὴ ΒΑ  ν 5ουΊ 6 η5, νεῦρα καθῆστο γὰρ οἴκοι ἀξ [πι5ίϊπο 
'ρ580 Πηρευ. δβρτοίδηία ᾿η 6 ]]οχὶς 31 ἐσοικίζεται Β ν 

20 
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“- 5 “ “Ὁ -“ ᾿ 

αὐτοῦ τε δειλαίως ἀναιρεῖται πόρρω τῶν νυκτῶν, ἔτι 15}. Δπίίοοῃ. 
᾿ ς , , ᾿ . ἣΣ ΤᾺ ᾿ ῃ ἈΝ Ὑ 35 

κλινοπετὴς ὑπάρχων, ταύτην ἀμοιβὴν τῆς ἐς τὸ πολίτευμα Ὑδεορβαη: 
ω » ’ 244 ᾿ . 

εὐνοίας καὶ τῶν ἐς τοὺς πολέμους ἀνδραγαθημάτων κομι- Λϑαιπῖαϑ ἱν 
22 

5 , » “ ο “ δ “Ὁ 

σάμενος. Καὶ οὐ πρότερον ἀνεῖσαν τοῦ θυμοῦ ἢ τῆς 

ζεούσης μήνιδος ἐνεφορήθησαν, μέχρις οὗ τὴν κεφαλὴν 
σι 

᾽ ω δ. 4 Ν ς ! , ! ἀποτμηθεῖσαν αὐτός τε καὶ ἡ τούτου σύνοικος Σοφία 

ἐθεάσαντο, καὶ τοῖς ποσὶν ἐξελάκτισαν. 
8. Οὐ μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ καὶ Αἰθέριον καὶ ᾿Αδδαῖον, τῆς Νίοερῃ. κνὶ 

ι ͵ ἊΝ Ν ͵ ᾿ Ν 5 34 
μὲν συγκλήτου βουλῆς καθεστῶτε, μεγάλα δὲ καὶ πρωτεῖα Ὑπεορμαη. 

5. τῇ ͵ δ , 242 
ιο παρ᾽ ᾿Ιουστινιανῷ ἐσχηκότε, ἐς κριτήριον ἐπὶ καθοσιώσει πυεῖναι. 

» ,ὕ ᾿ ς ᾿ γ.}7 7 7 Ἐα ΟΠ 

ἐκδέδωκεν. Ὧν ὁ μὲν Αἰθέριος συγκατετίθετο φαρμάκοις νἱια ῬΡα 
Ν Χ , ΄ " - 862 ς. 6 

βουληθεὶς τὸν βασιλέα διαχρήσασθαι, κοινωνὸν τῆς τοι- 
’ , “3 Ἷ ᾽ Ἂν Ν 

αὐτης ἐγχειρήσεως καὶ ἐν πᾶσι συνεργὸν ἔχειν εἰπὼν τὸν 
5 “ «ς “- , , 

Αδδαῖον. Ὃ δὲ ὅρκοις δεινοῖς διώμνυτο μηδὲν τούτων 
, ἢ ἀν οὺν ν ᾽ ι5 παντάπασιν εἰδέναι. Αμφω δ᾽ οὖν τὰς κεφαλὰς ἀπετμη- 

μ ᾽ τ Ν } Χ [οὶ Ἂ εἰ ΄ 
θήτην, παρ᾽ αὐτὴν τὴν ἐκτομὴν τῆς κεφαλῆς ᾿Αδδαίου 

“ 7 

428 φήσαντος ἐν τούτοις μὲν συκοφαντηθῆναι, δίκαια δὲ 
, Ἀ - “Ὁ [4 ἴω ἤ , 

πάσχειν πρὸς τῆς ἐφόρου τῶν ὁπωσοῦν δρωμένων δίκης" 
5 Ἁ Ν Ἁ ’ὔ “Ὁ ᾽ “ 

αὐτὸν γὰρ γοητείᾳ τὸν Θεόδοτον ὕπαρχον τῆς αὐλῆς 
Ε] “- 2 Ν Ν Χ “, 4» ᾽ 

9 ἀνελεῖν. ᾿Εγὼ δὲ εἰ μὲν ταῦθ᾽ οὕτως ἔχει, οὐκ ἔχω λέγειν, 
ΝΜ » “5 “ ", 2 ς Ν τ δεν. ὦ “ ΓΕ Οἢ. 

ἄμφω δὲ ἀλιτηρίω ἤστην. ὁ μὲν ᾿Αδδαῖος παιδομανῶν, πνος, ̓  
Αἰὐθέ δὲ ὃ Ν ᾿ς δον ’ Ν ΄ [] 29 

ἰθέριος δὲ διὰ πάσης ἰὼν συκοφαντίας, καὶ τάς τε τῶν 
Ι “ ῇ “ , , 

ζώντων τῶν τε τελευτώντων τὰς οὐσίας ληϊζόμενος ὀνόματι 
“Ὁ -“ ᾿] ,ὔ Ὁ Ἀ 2 “ 5 

τῆς βασιλικῆς οἰκίας, ἧς ἐπὶ ᾿Ιουστινιανοῦ προὐστήκει. 

Καὶ ταῦτα μὲν ἔληξεν ὧδε. τὸ σι 

4, Γράφει δὲ ὁ ᾿Ιουστῖνος τοῖς ἑκασταχοῦ Χριστια- Νίεερῃ. 
νοῖς πρόγραμμα, αὐτοῖς ὀνόμασι τοῦτο" 

“Ἔν ὀνόματι τοῦ δεσπότου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ Οἱ, Οβτοι. 
Αϑοῆ. 

ἡμῶν, αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλάβιος ᾿Ιουστῖνος, πιστὸς 6355. 

ον Χριστῷ, ἥμερος, μέγιστος, εὐεργέτης, ᾿Αλαμανικός, 

Γοτθικός, ΤΤερμανικός, ᾿Αντικός, Φραγκικός, ᾿Ερουλλικός, 

Γηπαιδικός, εὐσεβής, εὐτυχής, ἔνδοξος, νικητής, τροπαι- 

1 τῶν οἵ. Ρ 8 Οὐ μετὰ πολὺ (ἢγ., Μετ᾿ οὐ πολὺ Να]., ποη π6- 

ΟΘβΒΑΥΠΙΠῚ ᾿Αδδαῖον] Αὔδιος ΤΠΕΟΡΠΔη., “ ἀαέεις ΠΤ Ομαηηθ5 ΒΙΟΙ αυ ἢ 515 
α. 568 9 καὶ ροβὶ καθεστῶτε «αἀά. Β [2 κοινωνὸν ρΡοϑβί τῆς τοιαύτης 
ΒΑϊν 15 ἀπετμηθέτην ΤΡ Ιι8 πρὸ, 40 ἔχει] ἔχοι ΡΑΪν 423 τὰς 

οἕη. 1, 26 ὃ ἴῃ τηᾶῖρ. Α Ἰστῖνος Ῥ 20 Φλάβιος οἴῃ. ΡΑ1 
21 ᾿Ερουλικός ν 



τοῦ ΕΝΑΘΚΠΙ͂ 

. Ὁ , ]οῃ. χίν 7 οὔχος, ἀεισέβαστος, Αὔγουστος. “ Ἑἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι 
ιν ᾿ ς ῇ Χ 9 5 ν « “ ῇ 

υμῖν, φησὶν ὁ δεσπότης Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς ἡμῶν θεός, 
3 , -“ ἴω 

“εἰρήνην τὴν ἐμὴν ἀφίημι ὑμῖν, ὁ αὐτὸς κηρύττει πᾶσιν 
Ἃ 3 "ἡ Ν ΓΒΕ ΤΥ ΒΕῚ Ἃ ἣ “ 
ἀνθρώποις. Οὐκ ἄλλο δὲ τοῦτό ἐστιν ἢ τοὺς πιστεύοντας 

ΕῚ 7, 
εἰς αὐτὸν εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν συντρέχειν, 5 
4 »“ - - 

ὁμοφρονοῦντας μὲν περὶ τὴν ὀρθὴν τῶν Χριστιανῶν δόξαν, 
5 4 Ἂ ΝΥ 3 φ ᾽, “Δ , 

ἀποστρεφομένους δὲ τοὺς τἀναντία λέγοντας ἢ δοξάζοντας. 

Πρώτη γὰρ σωτηρία καθέστηκε πᾶσιν ἀνθρώποις ἡ τῆς 

ὀρθῆς πίστεως ὁμολογία. Διὸ καὶ ἡμεῖς τοῖς εὐαγγελικοῖς 
“ Ἂ ! 

κατακολουθοῦντες παραγγέλμασι καὶ τῷ ἁγίῳ συμβόχῳ, το 
ω 7 Ν ἤτοι μαθήματι τῶν ἁγίων πατέρων, πρὸς μίαν καὶ τὴν 

αὐτὴν ἐκκλησίαν τε καὶ γνώμην προτρεπόμεθα πάντας 
- ἠέ συνελθεῖν, πιστεύοντες εἰς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον 

“ 4 

πνεῦμα, τριάδα ὁμοούσιον, μίαν θεότητα ἤτοι φύσιν καὶ 
’; 

οὐσίαν λόγῳ καὶ πράγματι, καὶ μίαν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν τ5 

καὶ ἐνέργειαν, ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ἤγουν προσώποις 
ὃ Ἷ οὶ Ἁὃδ » 2 « λ 

οξάζοντες, εἰς ἃ βεβαπτίσμεθα, εἰς ἃ πεπιστεύκαμεν, καὶ 
τ ’ " ᾿ ᾽ " ν ,ὔ 3 οἷς συντετάγμεθα. Μονάδα γὰρ ἐν τριάδι καὶ τριάδα ἐν 

΄ “ 

μονάδι προσκυνοῦμεν, παράδοξον ἔχουσαν καὶ τὴν διαί- 

ρεσιν καὶ τὴν ἕνωσιν: μονάδα μὲν κατὰ τὴν οὐσίαν ἤγουν 20 
΄ 

θεότητα, τριάδα δὲ κατὰ τὰς ἰδιότητας ἤγουν ὑποστάσεις, 
7 ᾿ “ ᾽ 

ἤτοι πρόσωπα. δΔιαιρεῖται γὰρ ἀδιαιρέτως, ἵν᾿ οὕτως 429 

εἴπωμεν, καὶ συνάπτεται διηρημένως. “Ἐν γὰρ ἐν τρισὶν 
αι θ “ ἥ ἃ ᾽ὔ “ ᾿, " ὰ « θ ’ Δ 

ἢ θεότης καὶ τὰ τρία ἕν, τὰ ἐν οἷς ἡ θεότης, ἢ τό γε 
᾿ ΄ 5 “- «Δ ς ᾿ς Ν Χ “ ἫΝ 
ἀκριβέστερον εἰπεῖν, ἃ ἡ θεότης. Θεὸν τὸν πατέρα, θεὸν 25 

Ν εὖ Ν “ τὸν υἱόν, θεὸν τὸ ἅγιον πνεῦμα, ὅταν ἕκαστον πρόσωπον 

καθ᾽ ἑαυτὸ θεωρῆται, τοῦ νοῦ χωρίζοντος τὰ ἀχώριστα" 
Ν 3 2 - “ , 

θεὸν τὰ τρία μετ᾽ ἀλλήλων νοούμενα, τῷ ταὐτῷ τῆς κινή- 
΄- , 

σεως καὶ τῆς φύσεως, ἐπειδὴ χρὴ καὶ τὸν ἕνα θεὸν 
ς “- ᾿ “ , 

ὁμολογεῖν, καὶ τὰς τρεῖς ὑποστάσεις ἤγουν ἰδιότητας 3ο 

κηρύττειν. 

μολογοῦμεν δὲ αὐτὸν τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ θεοῦ 
Ἂ - τὸν θεὸν Λόγον τὸν πρὸ αἰώνων καὶ ἀχρόνως ἐκ τοῦ 

᾿] μὴ [ο] 

πατρὸς γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ἐπ᾿ ἐσχάτων δὲ τῶν 
[Α ὌΝ « “Ὁ , 

ἡμερῶν δι ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα 35 

21 ὑποσταστάσεις Ὁ 23 διῃρημένος Β 26 θεὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 

ΒΑ! ΒΡ ἀμ πη οϑί προσκυνοῦμεν νΕ] Δ]14 16 511}1}6 
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- ».: 7 Ν 

ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ 
κ᾽ [ -" “ ͵ Ἷ , 

τῆς δεσποίνης ἡμῶν τῆς ἁγίας ἐνδόξου θεοτόκου καὶ ἀεὶ 
᾽ὔ ,ὔ Ν ͵ Ι] » “- [72 » ς 

παρθένου Μαρίας, καὶ γεννηθέντα ἐξ αὐτῆς, ὅς ἐστιν ὁ 
ΓιῚ ἊΝ ες Ὁ" 

κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ὁ εἷς τῆς ἁγίας τριάδος, 

συνδοξαζόμενος τῷ πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι. Οὐδὲ 
ομε - ΥΆ ρ ,λ Ὗ ΙᾺ μ ᾿ 

’ὔ ,ὔ 

γὰρ τετάρτου προσώπου προσθήκην ἐπεδέξατο ἡ ἁγία 
ΓΟ -“ ς -“ 

τριάς, καὶ σαρκωθέντος τοῦ ἑνὸς τῆς ἁγίας τριάδος θεοῦ 
» «ς « “Ὁ 3 “3 

Λόγου" ἀλλ᾽ ἔστιν εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ὁ κύριος ἡμῶν ᾿Ἰησοῦς 

σι 

ς [4] [4] Ἂς Ἁ ἔ 

Χριστός, ὁμοούσιος τῷ θεῷ καὶ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, 
ς ’ “-“ ς Ν ᾽ , 

ιο καὶ ὁμοούσιος ἡμῖν ὁ αὐτὸς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, 
εἶ Ν ἈΝ 3 Ἁ ς ᾿] " ᾽ , ᾽ Ν, παθητὸς σαρκὶ καὶ ἀπαθὴς ὁ αὐτὸς ἐν θεότητι. Οὐ γὰρ 

Ν ἄλλον τὸν θεὸν Λόγον τὸν θαυματουργήσαντα, καὶ ἄλλον 
Ν , 5 , ᾽ σι. Ν Ν ὈΟΒΒΕ ς 

τὸν παθόντα ἐπιστάμεθα: ἀλλ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολο- 
“ ’ - 2 “-“ Ν Ν “ “- 

γοῦμεν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν τοῦ θεοῦ Λόγον, 
, Ἁ ι5 σαρκωθέντα καὶ τελείως ἐνανθρωπήσαντα, καὶ ἑνὸς καὶ 

“ “- ἐ 

τοῦ αὐτοῦ τά τε θαύματα καὶ τὰ πάθη ἅπερ ἑκουσίως 
« “ « Ν ὑπέμεινεν σαρκὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν. Οὐ γὰρ 
Ψ ῇ ς ᾿Ὶ 6 ᾿ ς [ω , 3 » » Ν ς ἄνθρωπός τις ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν δέδωκεν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ 

᾿ ᾽ ,ὕ , , 

θεὸς Λόγος ἀτρέπτως γενόμενος ἄνθρωπος, τό τε ἑκούσιον 
[ς -“ 

209 πστάθος καὶ τὸν θάνατον ὑπὲρ ἡμῶν σαρκὶ κατεδέξατο. 
Ν Ν , 3 Ν «ς ἴω 3 3 “ εἶ 

Καὶ θεὸν τοίνυν αὐτὸν ὁμολογοῦντες, οὐκ ἀθετοῦμεν τὸ 
ον δ." ᾿ ς “ 

εἶναι αὐτὸν καὶ ἄνθρωπον" καὶ ἄνθρωπον αὐτὸν ὁμολογοῦν- 
» 3 , δ" οὧἶὍ ΒΟ ΟΝ ἊΝ ᾽ “ “ Ν 

τες, οὐκ ἀρνούμεθα τὸ εἶναι αὐτὸν καὶ θεόν. Ὅθεν ἕνα καὶ 
Ν 3 Ἀ }] [ , ῇ , ᾿ 2 ’ τὸν αὐτὸν ἐξ ἑκατέρας φύσεως, θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος, 

[4] 3 “ δ “ 

58 σύνθετον τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ὁμολογοῦντες, 
“ Ἁ “ ἕ 

σύγχυσιν τῇ ἑνώσει οὐκ ἐπεισάγομεν. Οὐ γὰρ ὅτι γέγονε 
} ς “ " Ν 3 . ᾽ , ΕΣ Ν᾿ 

480) καθ᾽ ἡμᾶς ἄνθρωπος, τὸ εἶναι θεὸς ἀπολέσει" οὔτε μὴν 
Ἁ Ἀ « χω ς Γι 

ὅτε θεὸς κατὰ φύσιν ἐστί, καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς ὁμοίωσιν 
᾽» ’ 

ἀπαράδεκτον ἔχει, καὶ τὸ ἄνθρωπος εἶναι παραιτήσεται. 
7 Ν “, ᾽ » , , «“ ἣ 5 

380 Μεμένηκεν δὲ ὥσπερ ἐν ἀνθρωπότητι θεός, οὕτω καὶ ἐν 
ς “ , Ἃ " οανἝν Φ δ Ν ὑπεροχῇ θεότητος ὧν ἄνθρωπος οὐδὲν ἧττον, ἄμφω δὲ 
Δ “ ς “ ἃ . 

ὧν ἐν ταὐτῷ, καὶ εἷς θεός τε ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπος ὁ 
Ἵ Α ᾧν τα ε - 

Εμμανουήλ. Τὸν αὐτὸν δὲ ὁμολογοῦντες ἐν θεότητι 
΄ Ν 9 .] ἢ , 5  ν Ν ῇ τέλειον καὶ ἐν ἀνθρωπότητι τέλειον, ἐξ ὧν καὶ συνετέθη, 

2 ΡῬυὰ5 τῆς ογ. ΑἹ 3. ὃ κύριος... .συνδοξαζόμενος οτη. Β 5 συνδοξά- 
μενος Ρ 6 ἐδέξατο Β 9 ὁ Χριστός 1, τό ροβί θαύματα καὶ ἱποϊρὶΐ 
ἔ, 128: ἃ 21 τοῦ εἶναι ΖΚ 23 τὸ] τοῦ 1ΌΥ] ν, Εἴ. 24 αὐτὸν οἴη. Β 

25 ὁμολογοῦντες αηίε τὸν κύριον Ζν 34 ἐν οἵη. ΑΡΒ ν 
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Δ ᾽ Ὅ) ἰῳ] διαίρεσιν μὲν τὴν ἀνὰ μέρος ἢ τομὴν οὐκ ἐπιφέρομεν τῇ 
“Ὁ “ Ἂς 

μιᾷ αὐτοῦ συνθέτῳ ὑποστάσει, τὴν δὲ διαφορὰν τῶν 
, τ , Ν Ν υ 

φύσεων σημαίνομεν, οὐκ ἀναιρουμένην διὰ τὴν ἕνωσιν. 
Ψ , Υ 

Οὔτε γὰρ ἡ θεία φύσις εἰς τὴν ἀνθρωπείαν μετεβλήθη, 
» ς 3 7 ΄ 3 Ν ΄ 9 “ ΄ οὔτε ἡ ἀνθρωπεία φύσις εἰς τὴν θείαν ἐτράπη. Νοουμένης 
ν - “ - 50. 7 

δὲ μᾶλλον καὶ ὑπαρχούσης ἑκατέρας ἐν τῷ τῆς ἰδίας 
“ ,ὔ Ν » 

φύσεως ὅρῳ τε καὶ λόγῳ πεπρᾶχθαϊί φαμεν τὴν ἕνωσιν 
καθ᾽ ὑπόστασιν. Ἢ δὲ καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσις δηλοῖ 
ς , [φ] “Ὁ 

ὅτι ὁ θεὸς Λόγος, τουτέστιν ἡ μία ὑπόστασις τῶν τριῶν 
ἊΝ - , ᾽ , 

τῆς θεότητος ὑποστάσεων, οὐ προὐποστάντι ἀνθρώπῳ 
ς “ ᾿] 3.0. Ὁ ἊὉ Ν “Ὁ 7] ς Ὁ Ὁ ς 4 ἈἉ 

ἡνώθη, ἀλλ᾽ ἐν τῇ γαστρὶ τῆς δεσποίνης ἡμῶν τῆς ἁγίας καὶ 
» ,7ὔ ͵ Ν θές, ͵ ὔ 3 Ι 

ἐνδόξου θεοτόκου καὶ ἀεὶ παρθένου Μαρίας ἐδημιούργησεν 
ς “Ὁ 2 8. ἊΝ ) [] 5..ἅ3ϑὃ ς , , ς , ἑαυτῷ ἐξ αὐτῆς ἐν τῇ ἰδίᾳ ὕποστασει σάρκα ὁμοούσιον 

- «ς “ Ἂ , « Υ δι 

ἡμῖν καὶ ὁμοιοπαθῆ κατὰ πάντα, χωρὶς ἁμαρτίας, ἐἔψυχω- 
“ Ὁ [ο 3 [ο " ͵ Ἁ 

μένην ψυχῇ λογικῇ καὶ νοερᾷ.ἁ ᾿ἂν αὐτῷ γὰρ ἔσχεν τὴν 
ς , ἊΝ ὑπόστασιν καὶ γέγονεν ἄνθρωπος, καὶ ἔστιν εἷς καὶ ὁ 

3. ὁἋ ἰ, - Ὁ 3 “Ὁ Ἀ , “ 

αὐτὸς κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς συνδοξαζόμενος τῷ 
ἂ. ΑἾ -“ , ᾿ " Ὁ ἣ . -“ οὗ 

πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι. ᾿Ἐννοοῦντες δὲ αὐτοῦ τὴν 
ἡ Ψ 2 “ ς “ Ἵ Ἷ “ ἴω ἄφραστον ἕνωσιν, ὀρθῶς ὁμολογοῦμεν μίαν φύσιν τοῦ θεοῦ 

, , ᾽ν 1 35 7 - ΝᾺ 
Λόγου σεσαρκωμένην σαρκὶ ἐψυχωμένῃ ψυχῇ λογικῇ τε 

ὶ 1. Καὶ πάλιν ἐν θεωρίᾳ λαμβά ὴν τῶ καὶ νοερᾷςἩ Καὶ πάλιν ἐν θεωρίᾳ λαμβάνοντες τὴν τῶν 
{ 5 φύσεων διαφορὰν δύο ταύτας εἶναι λέγομεν, διαίρεσιν 

οὐδεμίαν εἰσάγοντες. ᾿κατέρα γὰρ φύσις ἐστὶν ἐν αὐτῷ. 
“00 [ἢ Ν ἢ 2 ᾿ ἰ- “ ͵ [7 δ᾿ ἃ 

εν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦμεν Χριστόν, ἕνα υἱόν, ἕν 
7 " “ 

πρόσωπον, μίαν ὑπόστασιν, θεόν τε ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπον. 
Ν ἴω “ Ἃ ἴω 

Πάντας δὲ τοὺς παρὰ ταῦτα φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας 
5 9 “ Ἐ Ἂχ ““ 

ἀναθεματίζομεν, ἀλλοτρίους εἶναι κρίνοντες τῆς ἁγίας τοῦ 
΄Ὺ»ᾳΝ “ ἣς 3 ἊὉ » “Ὁ » “- 

θεοῦ καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας. Τῶν ὀρθῶν 
Ὁ “ ᾿ΑΙΕΟΝ κα , τοίνυν δογμάτων τῶν παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων παραδεδο- 

, Ε ΄“ 7 - “Ὁ (4 ᾿] 

μένων ἡμῖν κηρυττομένων, προτρέπομεν ὑμᾶς ἅπαντας εἰς 
,ὔ ᾿ Ν 3 Ν Ν Ἂ 2 ᾿ ᾿ ἦ 

μίαν καὶ τὴν αὐτὴν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν 
΄ “Ὁ “ 

συντρέχειν, μᾶλλον δὲ καὶ παρακαλοῦμεν---οὐ γὰρ ὀκνή- 

3 ὑποστάσεων ρΡοβί φύσεων δΔἀά. 6 δὲ ροβί μᾶλλον ααά. 4]. 

7 φαμεν] μὲν Β 11 καὶ ΟὨ1. ΖΚ 12 ἐδημιόργησεν Β 14 ἐσψυ- 

χωμένην Α ἐμψυχωμένην Ἐν 15 ψυχὴν Ρ 19 μίαν φύσιν Ὀϊ5 Β 

20 ἐμψυχωμένῃ Ῥν ψυχῇ οἴη. 1, 25 τε Ροβί ὁμοῦ Β 26 παρὰ] 

περὶ Β 27 εἶναι ΟΥ̓. ΖΥ 20 παρὰ τῶν οπ!. Βν 20 ὑμᾶς] ἡμᾶς Α 
22 καὶ οἴη. Β 

σι 

1δ 

20 

28 

30 
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σαιμεν, κἂν ἐν ἱπεροχῆ βασιλείας ἐσμέν, καὶ τοιούτοις 
χρήσασθαι ῥήμασιν ὑπὲρ τῆς τῶν Χριστιανῶν ἁπάντων 

481] ὁμοφροσύνης τε καὶ ἑνώσεως, ἐκ τοῦ | μίαν ἁπάντων δοξο- 
λογίαν ἀναπέμπεσθαι τῷ μεγάλῳ θεῷ καὶ σωτῆρι ἡμῶν 

5. Ἰησοῦ Χριστῷ---τοῦ δὲ λοιποῦ μηδένα προφασιζόμενον 

πρόσωπα ἢ συλλαβὰς ζυγομαχεῖν, ὅτι πρὸς μίαν καὶ 
τὴν αὐτὴν ὀρθὴν ἔννοιάν τε καὶ πίστιν αἱ συλλαβαὶ 

φέρουσι: τοῦ μέχρι νῦν κρατοῦντος ἔθους τε καὶ σχήματος 
ἐν τῇ ἁγίᾳ τοῦ θεοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ 

ιο διὰ πάντων βεβαίου τε καὶ ἀκαινοτομήτου, καὶ εἰς τὸν 

ἑξῆς ἅπαντα μένοντος χρόνον." 

Τούτῳ μὲν οὖν ἅπαντες τῷ ἰδίκτῳ συγκατετίθεντο, 
ὀρθοδόξως ἐκπεφωνῆσθαι λέγοντες: οὐδὲν δὲ τῶν διερρω- ΟΥ, Τοῖς 

γότων ὅλως ἠνώθη, διότι ῥητῶς ἐπεσημήνατο τὸ βέβαιον ΤΕῊΝ 

τ5 καὶ ἀκαινοτόμητον ταῖς ἐκκλησίαις πεφυλάχθαι καὶ κατὰ “ οιεῖς ̓ 
τὸν ἑξῆς ἐπιρρέοντα χρόνον. δ. 

ὅ. ᾿Εκβεβλήκει δὲ καὶ ᾿Αναστάσιον ᾿Ιουστῖνος τοῦ κιεερῃ. 
Θ ͵ ; 5 . ε α ἢ . ΧΥΝῚ 36 
εουπόλεως θρόνου, ἐπεγκαλῶν οἱ τῶν τε ἱερατικῶν [οἈ. Ἐρἢε5. 

ν 1.41 
χρημάτων τὴν γεγενημένην δαπάνην, λέγων καὶ εἰς Ὑπεορπαι. 
5 Χ [ω] 243 

509 ἄπειρον καὶ μὴ κατὰ τὸ προσῆκον γενέσθαι, τήν τε ἐς 

αὐτὸν βλασφημίαν. ᾿Βρωτηθέντα γὰρ τὸν ᾿Αναστάσιον 
ἤ τί δή ποτε οὕτω χύδην τὰ ἱερατικὰ ῥίπτει χρήματα, 

δ Ν - ᾿ - - 
ἀναφανδὸν εἰπεῖν: ὡς ἂν μὴ παρὰ ᾿Ιουστίνου τῆς κοινῆς 

, 9 “- Ε] ΄ Ν - 3 , 

λύμης αφαιρεθεῖεν. ᾿Ελέγετο δὲ μηνῖσαι ᾿Αναστασίῳ, 

25 ὅτι γε ζητοῦντι χρήματα τὴν ἐπισκοπὴν ἐγχειρισθεὶς οὐχ 
γ΄ “ " ἀ Ἧ, ἢ κΕἢ Μ[ ᾽ ᾽ “ εἵλετο δοῦναι. ἹἸ]ροεφέρετο δὲ καὶ ἕτερα ἄττα κατ᾽ αὐτοῦ, 

ἐνίων οἶμαι τὸν βασιλικὸν βουληθέντων θεραπεῦσαι 
σκοπόν. 

4832. 6. Μετ᾿ αὐτὸν δὲ πρὸς τὸν ἱερατικὸν ἄνεισι θρόνον Νιεερμ. 
΄, ΄, ’ ΧΥῚΙ 36 

380 Γρηγόριος, οὗ κλέος εὐρύ, κατὰ τὴν ποίησιν, ἐκ πρώτης 
ἡλικίας τοῖς μοναδικοῖς ἐναποδυσάμενος σκάμμασιν, οὕτω 

δὲ γεννικῶς καὶ καρτερικῶς ἀγωνισάμενος ὡς τάχιστα καὶ 

Ι καὶ οἴη. Ζν 2 ὑπὲρ] ὑπὸ Βν 6 περὶ απίε πρόσωπα «αά. Βν 
ὅτι] οὖν Α ἡ αὐτὴν ροϑβί ὀρθὴν ταηβροη. Β ν πίστιν τε καὶ ἔννοιαν 

Βν 11 χρόνου Ρ 12 τῶν ἰδίκτων Β συγκατετίθετο [7 εἴη 
τηᾶῖρ. Α 19 τὴν] τῶν Α 22 ῥίπτειν ΡΒ 24 λοίμης ἃ 25 ἐγχει- 

ρισθέντι Ἰ1ΌΥΪ, σοΥΥ. ΝΑ]. οὐκ ΑΙ, 26 προσεφέρετο ΖΚ 27 οἶμαι 

Ροϑβί τὸν βασιλικὸν ΖΚ βουληθέντων οτη. Ῥ 20 Μετ᾿ αὐτὸν δὲ πρὸς 

τὸν] Μετὰ τόνδε τὸν Α 322 γενικῶς Α αἸζοσιπὶ καὶ οπγ. ΓΒ ν 
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5 , Ν 3 ’ 

ἐκ πρώτων ἰούλων πρὸς τοὺς ἀνωτάτω βαθμοὺς ἐλάσαι, 
ς ΄ Χ “ - , ““ » 9 Ν ν᾽ ἡγήσασθαι δὲ τῆς τῶν Βυζαντίων μονῆς ἔνθα τὸν ἄσκευον 
δ Ν Ν ἴον ᾿ς Μ 

εἴλετο βίον, κελεύμασι δὲ ᾿Ιουστίνου καὶ τοῦ Σινᾶ ὄρους" 
το ᾿, «ς Ν ἐν ᾧ μεγίστοις ἐμπέπτωκε κινδύνοις πολιορκίαν ὑποστὰς 

ς Ν χ “ , ᾿ “- δ᾽ 53 9 ο 

ὑπὸ τῶν Σκηνητῶν βαρβάρων: εἰρηνεῦσαι δ᾽ οὖν αὐτῷ 
Ὁ ΄ ὦ “ Ν Ἁ 

ὅμως μέγιστα τῷ τόπῳ καταπραξάμενος ἐκεῖθεν πρὸς τὴν 
, 

ἀρχιερωσύνην ἐκλήθη. 
3 ὦ “ “ 9 ΄“ 

Ἦν δὲ γνώμην καὶ ἀρετὴν ψυχῆς πάντα ἐν πᾶσι 
, , 

κράτιστος, καὶ ἐς ὅ τι ὁρμήσειεν ἐξεργαστικώτατος, δέει 
᾽ Ν Ἃ ", 

τε ἄτρωτος, καὶ πρὸς τὸ ὑπείκειν ἢ κατεπτηχέναν δυνα- 
Ἷ ἢ , “ Ν “-“ Ν ε 

στείας ἀληπτότατος.ς Οὕτω δὲ μεγαλοπρεπεῖς τὰς ἐπι- 
- - » Ν 3 

δόσεις τῶν χρημάτων ἐποιεῖτο, ἐλευθερίοις τε καὶ ἀφει- 
ἄ 7 , ., “Ὁ δέσι ἐς ἅπαντα χρώμενος, ὥστε ὅτε προΐοι παμπληθεῖς 

- ΄-“ , , ᾿ ἤ ς “ 

αὐτῷ καὶ τῶν εἰωθότων ἄτερ ἐπηκολούθουν, καὶ ὅσοι ὁρῷεν 
᾿ ΄ Ν 4 5 

ἢ πυνθάνοιντο προσιόντα, συνέρρεον: καὶ ἣν τὰ γε ἐς 
΄ ᾽ ᾿, , [.] Ν Ὑ Ἁ 

τὴν τοσαύτην ἀρχὴν δεύτερα τῆς ἐς τὸν ἄνδρα τιμῆς, 
νι Υ Ἂ, ΗΝ τ “Ὁ Ρ] “ ἤ ε 3 , 

ἐθελουσίων τὰ πολλὰ ὁρᾶν τε ἐκ τοῦ σύνεγγυς καὶ ἀκούειν 

διαλαλοῦντος ἐπιθυμούντων. ἸΙόθον γὰρ ἑαυτοῦ πᾶσι τοῖς 
ς “- 3 ’ Ρ] “ 

ὁπωσοῦν ἐντυγχάνουσιν ἐνεργάσασθαι ἦν ἱκανώτατος" ἰδεῖν 
5 ’ ΝΥ ͵ Ν ΄, “ 

τε ἀξιάγαστος, καὶ προσφθέγξασθαι διὰ χαρίτων ἥδιστος, 
“-“ ᾿ -““ " Ἂν ͵ 

νοῆσαί τε ἐκ τοῦ παραυτίκα ὀξὺς εἴ τις ἄλλος ἀνθρώπων, 
ἴω 7 3 Ν , 5 Ἷ ᾿ οἾ " 

πρᾶξαί τε ἐς τὰ μάλιστα ὀξύτατος, καὶ βουλὴν ἄριστα 
΄“ ““ “ Ὁ 7 

βουλεῦσαι καὶ κρῖναι τά τε οἰκεῖα τά τε τῶν ἄλλων 
Ψ ἴω , 

ἱκανώτατος: ὅθεν καὶ τοσαῦτα κατεπράξατο μηδὲν εἰς 
Ε , ᾽ " Ὑ 

αὔριον ἀναβαλλόμενος. Κατέπληξε δὲ οὐ μόνον τοὺς 
ῬἭ ͵ λέ “ ’ ς “ ᾿Δ ὡὠμαίων βασίλέας, ἅπασι χρώμενος ὡς ἥ τε χρεία 

,ὔ Ἂν Ἁ Φ' δ 2} ς Ὁ ἢ Χ Ἁ Ν καλοίη καὶ καιρὸς ὑπείκοι οὐχ ὑστερῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
“Ὁ π 3 

Περσῶν, ὡς ἕκαστα προσφόρως δηλώσω. Ἦν δὲ ἐν 
ΕΣ “ λ Ν Ν Ψ “ ᾿, ΄ 

αὐτῷ πολὺ μὲν τὸ σφοδρόν, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τὸ θυμοειδές, 
ες 2 “ Χ “ οὐκ ὀλίγον δὲ πάλιν ἀλλὰ καὶ μάλα περιούσιον τὸ πρᾶόν 

δ ς τ ΠῚ -ι 

τε καὶ ἥμερον" ὡς ἐπ᾽ αὐτῷ ἄριστα καταντῆσαι τὰ Τρη- 
7 Ἂ Ἷ 7 Ν ᾿ - γορίῳ τῷ θεολόγῳ πεφιλοσοφημένα, τὸ αὐστηρὸν αἰδοῖ 

2 κελεύσμασι ΖΚ 5. βαρβάρων͵ Ἀράβων Ζν αὐτῶν.. τῶν τόπων Β, 

αὐτὼ. ..τὼ τόπω ἰοτίαβ56 Ἰασο πα πη ἢ ὃ πάντα τε ἐν πᾶσι Δ]. 9 ὅττι 

Α ὁρμήσει ΑΡ 1Ιο κατεπτηκέναι ν 14 αὐτῷ] οὕτω Ῥ ἐπη- 
κολούθησαν Α 15 προιόντα Τ ΕἸ] Δ η15, Ν᾽ ἃ]... ΠΟ ΠΘΟΘΘΘΑΥ ΠῚ τό το- 

σαύτην] κοσμικὴν σοτ. ΝΊο., 4ποα ρῥγοθαΐί ΧΑ]. 1" σύνεγκυς Α 10 ἱκα- 

νότατος Α 20 διὰ χαρίτων ὈΠ5 ἴῃ πε εἴ 1[π|{10 νϑίϑβ Β 2 ὕστερον Β γν 
20 μὲν ΞΡεΥβοΥ. Β σφοδρόν] Περσῶν Ῥ 

25 

30 
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, ε δ Ψ « Ἀ “ες , σύγκρατον, ὡς μηδὲ ἕτερον ὑπὸ τοῦ ἑτέρου καταβλάπτεσθαι, 
5 ᾽ ᾽ ΄ “- 

ἀλλ᾽ ἀμφότερα δι᾽ ἀλλήλων εὐδοκιμεῖν. 
“Ὁ ͵ . 

. Τούτου τὴν ἐπισκοπὴν πρῶτον ἔτος διέποντος, οἱ 
-“ ἤ , Ε 

τῆς πάλαι μὲν μεγάλης ᾿Αρμενίας, ὕστερον δὲ ἸΤερσαρ- 
ῃ Ὁ μενίας ἐπονομασθείσης---ἣ πρώην Ῥωμαίοις κατήκοος ἦν, 

“- ᾽ ᾿ “Ὁ 

Φιλίππου δὲ τοῦ μετὰ Γορδιανὸν καταπροδόντος αὐτὴν τῷ 
“ «ς Ἁ κ ἣν « , Ν ς ’ὔ 

Σαπώρῃ, ἡ μὲν κληθεῖσα μικρὰ ᾿Αρμενία πρὸς Ῥωμαίων 
, -“ “ Χ ἐκρατήθη, ἡ δέ γε λοιπὴ πᾶσα πρὸς Ἱ]ερσῶν---, τὰ Χρι- 

στιανῶν πρεσβεύοντες, ἐπεὶ παρὰ ἸΪερσῶν κακῶς ἔπασχον 
͵ 

καὶ μάλιστα περὶ τὴν οἰκείαν νόμισιν, ἐν παραβύστῳ 
“ ΄ ς 

ἐπρεσβεύοντο πρὸς ᾿Ιουστῖνον ἱκετεύοντες κατήκοοι 'Ῥω- 
,ὔ 7 «ς Ἃ }] 3 “ ᾽ὔ ““ ᾿ Ψ θ ἃ Ἁ μαίοις γενέσθαι, ὡς ἂν ἐπ᾽ ἀδείας δρῷεν τὰ εἰς θεὸν γέρα 

“-“ “ , Υ μηδενὸς αὐτοῖς ἐμποδὼν γυγνομένουι Τοῦ δὲ ᾿Ιουστίνου 
, εἶ “ “ 

προσηκαμένου, καί τινων ἐν γράμμασι πρὸς τοῦ βασιλέως 
7 ς - , διομολογηθέντων ὅρκοις τε δεινοῖς κατασφαλισθέντων, 

ἴω ἀποσφάττουσι | μὲν οἱ ᾿Αρμένιοι τοὺς σφῶν ἄρχοντας, 
, ᾿ ΚΓ Ἧς. 7 ᾽ ἣν », δ 

προστίθενται δὲ πασσυδὶ τῇ Ρωμαίων ἀρχῇ μεθ᾽ ὧν προσ- 
ῇ “Ἁ 

εἰλήφεσαν πλησιοχώρων, ὁμοεθνῶν τε καὶ ἀλλοφύλων, 
5 “ Πῇ 

Οὐαρδάνου προὔχοντος παρ᾽ αὐτοῖς γένει τε καὶ ἀξιώσει 
Ν ἰὴ ἃ ΝΣ ΄ 2 , 3 - καὶ τῇ περὶ τοὺς πολέμους ἐμπειρίᾳ. ᾿Επεγκαλοῦντα 
“ ἈΝ , , 3 “Ὁ Ψ 7 τοίνυν περὶ τούτων Χοσρόην ᾿Ιουστῖνος ἀπεπέμπετο, 

7 ἕ Χ “ 

λέγων πεπεράσθαι τὰ τῆς εἰρήνης, καὶ μὴ οἷόν τε εἶναι 
. 2 ΄ 2 - , - 

Χριστιανοὺς ἀπορρίψαι ἐν καιρῷ πολέμου Χριστιανοῖς 
, “ 3 

προσρυέντας. Καὶ ταῦτα μὲν ἀπεκρίνατο: οὐ μὴν ἐς 
’ ᾽ -"΄7μ7 -“ 

πόλεμον παρεσκευάζετο, ἀλλὰ τῇ συνήθει τρυφὴ ἐνεδέδετο, 
, “ ͵ - 

πάντα δεύτερα τῶν οἰκείων ἡδονῶν τιθέμενος. 
Ἁ Ἁ “ σι β 4. Ἢ 

8. Στρατηγὸν δὲ τῶν ἑῴων ἐκπέμπει Μαρκιανὸν 
“ “ “ 3 , 

συγγενῆ αὐτῷ καθεστῶτα, οὔτε στρατείαν ἀξιόμαχον δοὺς 
» ᾿ Ὑ Ἁ ἢ εἶ Υ͂ Ψ, « 

οὔτε τὴν ἄλλην τὴν ἐς τὸν πόλεμον παρασκευήν. Ὃς 
3 ᾿ ) [οὶ “ Ὡ 

ἐπὶ προὔπτῳ κινδύνῳ καὶ ἐπ᾽ ἀνατροπῇ τῶν ὅλων τὴν 
μέσην κατειλήφει τῶν ποταμῶν, ὀλύγους κομιδῇ στρατιώ- 

, , τας καὶ τούτους ἀνόπλους ἐπισυρόμενος, ἔχων καί τινας 
΄ “ “ 

σκαπανέας καὶ βοηλάτας ἐκ τῶν συντελῶν ἀφηρημένους. 
, ᾿ 3 5 7] Ν ͵ ᾿ Ἁ Συμπλέκεται μὲν οὖν ὀλίγα πρὸς Πέρσας περὶ τὴν 

Ι συγκρατῶν Α [1 ἐπρεσβεύοντο] ἐπρέσβευόν τε Α [5 διομολο- 

γεθέντων ν 17 πασσυδεὶ Α 25 συνήθη ΡΒ τροφῆ Α 27 ἡ ἴὰ 

τηᾶγρ. Α Μαρτῖνος ΤΠΕΟΡΠΔη. 245, 2475 ΖΟΠΔΥ. 11] 287 21 κατη- 
λείφει ν 
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- “ “ ῇ Ν 

Νίσιβιν, οὔπω οὐδὲ τῶν Περσῶν παρεσκευασμένων. Καὶ 
ΧΝ “ 5 Ν ἢ δ Ὡς 2 5 τὸ πλέον ἐσχηκῶς περικάθηται τὴν πόλιν, οὐκ ἀξιω- 
"Ἃ “ “- » -“ ΄ν Ἃ ᾿Ὶ ἕ Μεπαηά, σάντων τῶν Ι]ερσῶν ἀποκλεῖσαι τὰς πύλας, ἐνυβριζόντων 

ΒῊΟ ἵν κ᾿ Κ᾿ (δ , ΄ὕ 5240 δὲ καὶ μάλα αἰσχρῶς ἐς τὸ Ρωμαίων στράτευμα. 
΄“ Ν ᾿ς 

Τεράστια δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ὡρᾶτο, τὰ ἐσόμενα 5 
“ " Ν “ ΝᾺ ΡῚ »“, 5 δ θ δυσχερῆ μηνύοντα. Καὶ βοῦν δὲ ἀρτιγενῆ ἐθεασάμεθα 

εὃ 3. ἃ Ν - 3 7] ΔΝ “ 2 ΄ κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ πολέμου, ᾧ δύο κεφαλαὶ ἐκ τοῦ αὐχένος 
ἐπαιώρηντο. 

“1. Ὁ εἶ ᾿] 

ΓΙ τοῖα, 9. Ὃ δὲ Χοσρόης, ἐπεὶ αὐτάρκως αὐτῷ τὰ εἰς 435 
Ἰξςερῃ. ᾿ ; 5 ἢ ΄ 
χν! 38 τὸν πόλεμον ἐξηυτρέπιστο, ᾿Αδραμαὰν μὲν διαπορεύσας το 

΄ Ν Ν Ν 3 γι σ. ΟΝ Ν 77 “ μέχρι τινὸς καὶ τὸν Εὐφράτην ἀνὰ τὴν σφετέραν γῆν 
Ψὕ. 2 Ἁ ς Ψ, 3 7, 9 ᾿ Υ “ 

διαβιβάσας, εἰς τὴν “Ῥωμαίων ἐπικράτειαν ἠφίει διὰ τοῦ 
᾿ς ἈΝ Ζ , “ 

καλουμένου Κιρκησίουι Τὸ δὲ Κιρκήσιόν ἐστι πόλισμα 
[ ! , Ν ω -“ “ 

Ῥωμαίοις ἐπικαιρότατον πρὸς ταῖς ἐσχατιαῖς τοῦ πολι- 
"ὦ ᾿ᾷ ὩΦ 2 Ἂ, ῇ Ν “ - 

τεύματος κείμενον: ὅπερ ὀχυρὸν οὐ μόνα τὰ τείχη ποιεῖ τ5 
3 5 Ὁ 2 ΄ » Χ Χ ᾽ ΄ Ἄ, 

εἰς ἀπειρον ὕψος ἐπαιρομενα, ἀλλὰ καὶ Εὐφράτης καὶ 
- , Ν “ Χ " “ 

Αβόρας οἱ ποταμοὶ κυκλοῦντες καὶ ὥσπερ ἀπονησοῦντες 
Ἁ ᾿ 4 ΦΝ Ν Ἁ “ » ᾽ 3. ἋΣ Ν γχγιΠ7], 

τὴν πόλιν. Αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν τὸν Τίγρητα 
εἶ Ἂς 3 Χ Ν Ψ. Νὴ 5 3 - 

διαβὰς ποταμὸν ἐπὶ τὴν Νίσιβιν τὴν ἔλασιν ἐποιεῖτο. 
“ “ τῳ 

Ταῦτα δὲ γιγνόμενα μέχρι πολλοῦ τοὺς Ῥωμαίους ἐλάν- 5:0 
“ 3 - 4 7 ΜΝ 

θανεν, ὥστε Ἰουστῖνον φήμῃ πειθόμενον λεγούσῃ Χοσρόην 
᾿ Ἃ Ν Ν᾿ ε », δ δὲ ἢ τεθνάναι ἢ πρὸς αὐτὰς τὰς τελευταίας ἀναπνοὰς εἶναι, 

- “ [4] - ᾿ς “ 

ἀσχάλλειν ἐπὶ τῇ δῆθεν βραδυτῆτι τῆς πολιορκίας τοῦ 
,' ᾿ ῇ Ν 

Νίσιβι, πέμψαι τε τοὺς ἐπείξοντας τὸν Μαρκιανόν, καὶ 
ἈΝ - - ᾿ 5 7 " ς Ν τὰς κλεῖς τῶν πυλῶν ὡς τάχιστα οἴσοντας. Ὡς δὲ 25 

“ 3 “ Ν [ο Χ Ν Ἂ οὐδαμῆ οὐδαμῶς τὸ πρᾶγμα προήει, ἀλλὰ καὶ πολλὴν 
- δὶ 2 "β Ν ᾿, “ Χ 7 

ὦφλε τὴν αἰσχύνην τὰ ἀμήχανα ζητῶν ἐπὶ τοσαύτῃ καὶ 
7 Ν “ 2 ῇ “Ὁ » ΄ 

τοιαύτῃ πόλει καὶ οὕτως ἐξουθενημένῳ στρατῷ, ἀγγέλλε- 
ω [ο] “ ῇ ται πρῶτον Ἰρηγορίῳ τῷ Θεουπολιτῶν ἐπισκόπῳ ὋὉ 

ἐ « 

Ἂς “ Τ 7 ͵ 7 ᾽ ἃ 

γὰρ τῆς Νισίβης ἐπίσκοπος φίλος ἐς τὰ μάλιστα 3ο 

ι Νήσιβιν Α 2 παρακάθηται Βν ὃ ἐπῃώρηντο Βν το ᾿Αδρα- 

μαὰν ἴῃ ᾿Αδααρμάνην ΠΟΥ. ἴῃ τηᾶῖρ. Α, ᾿Αδααρμάνην Ζν εἴ ΞΘΠΊΡΕΥ 5ἰοαί εἴ 

70. ἘΡΙρι., ᾿Αδορμαάνην ϑἴτηος., ᾿Αρδαμάνην ΤΠΘΟΡΠΔη. 13 Κιρκεσίου 
εἰ Κιρκέσιόν Α, ἹΚιρκήσιον 70. ΕΡΙΡΗ., Κιρκήνσιον ϑίτηοο. τό ἐπαιρομένοις 

ΤΡ 17 ᾿Αβόρρας Το. ἘΡΙΡΗ., ᾿Αββόρας νε] ᾿Αβόρας ϑίιποο. Ι9 τὴν 
Νήσιβιν Α Νισίβεως χν 421 ᾿Ιουστινιανὸν Β 22 Τὰς οη. 1ν 423 ἀσχα- 

λεῖν Βν τῆς Νισίβεως δ᾽ 24 τοὺς] τοῦ Α 26 οὐδαμῆ] οὐδαμῶς Ῥ, 

ΟΙ. ΓΚ 27 ὠφελεν τοιαύτῃ καὶ τοσαύτῃ ΒὌ ν “ὃ ἐξουθενημένων 

στρατῶν Β 290 Θεουπόλεως Ζν 20 Νισίβεως ξν 
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’ὔ Ἀ 7 , ε " » » ᾿, 

Γρηγορίῳ καταστὰς μεγάλοις δώροις παρ᾽ αὐτοῦ ἀξιωθείς, 
» ἈΝ Ἀ 7 Ἀ “ , ᾿Ὶ 

ἄλλως τε δὲ καὶ δυσχεραίνων τὴν Περσῶν παροινίαν τὴν 
5 ΄ « Ν Ν -“ 

εἰς Χριστιανοὺς γιγνομένην ἣν διὰ παντὸς παρ᾽ αὐτῶν 
ς ᾽ὔ 

ἐπεπόνθεσαν, καὶ Ῥωμαίων κατήκοον τὴν οἰκείαν πόλιν 
« 7 5 7 “ ΡῚ -“ 4 ’ὔ’ ’ 

ἱμειρόμενος εἶναι, πάντων τῶν ἐν τῇ ὑπερορίᾳ γιγνομένων 
Ἀ “ ᾽ ἠ τὴν γνῶσιν Γρηγορίῳ παρείχετο, ἅπαντα κατὰ καιρὸν 

΄, » -“" 

παριστάς: ἅπερ παραυτίκα ἐπὶ ᾿Ιουστῖνον ἀνέφερεν, τὴν 
ἔφοδον τοῦ Χοσρόου τὴν ταχίστην μηνύων. 

ς δὲ ἈΝ Ν Ἄ δὃ Ν » ὃ Α ω 

Ο δὲ περὶ τὰς συνήθεις ἡδονὰς ἐγκαλινδούμενος τοῖς 
Ν -"“» 7] 

μὲν γεγραμμένοις προσεῖχεν οὐδέν, οὔτε δὲ πιστεύειν 
ς "] “-“ 

ἤθελεν, οἰόμενος ὅπερ ἐβούλετο. “ἕπεται γὰρ τοῖς ἐκδε- 
“3, » ΄ Ἀ Ἄ Ἁ 

διητημένοις τῶν ἀνθρώπων τό τε ἀγεννὲς καὶ θρασὺ πρὸς 
Ἀ » ͵ ᾿, Ν ΡΥ » ζ εῚ Ἁ ΄“ 

τὰς ἐκβάσεις, τὸ «δὲ ἄπιστον εἰ τύχοιεν ἀντικρὺ τῶν 
, 5 “ 7 3 » “ὦ ΄“ 

θελήσεων αὐτῶν φερόμεναι. Τράφει μὲν οὖν αὐτῷ ταῦτα 
τέλεον ἀποδιοπομπούμενος ὡς οὐκ ἀληθῆ παντάπασι, 

ὄντα, εἰ [ δέ γε καὶ ἀληθῆ, ὡς οὐ φθησομένων Ἰ]ερσῶν 

τὴν πολιορκίαν, εἰ δὲ καὶ φθαῖεν, κακῶς ἀπαλλαξάντων. : ; 
Εκπέμπει δὲ ᾿Ακάκιον ἀτάσθωλόν τινα καὶ ὑβριστὴν 

παρὰ Μαρκιανῷ, ἐγκελευσάμενος καὶ εἰ ἕτερον τοῖν 
-» ς Ν “ Ἔ “ 

ποδοῖν ὁ Μαρκιανὸς φθαίη τῇ πόλει πέμψας, παραλῦσαί 
᾿] Ἁ -“ 4 “ «ἃ ͵7ὔ “Ὁ 5 Ν 

γε αὐτὸν τῆς ἀρχῆς. Ὃ καὶ πέπραχεν ἀκριβῶς, οὐ πρὸς 
Ν ΄-“ »"» “3, 

τὸ συνοῖσον τοῖς τοῦ βασιλέως κελεύσμασι διακονησά- 
’ Ν , Ἶ Ἷ 

μενος. Ἰ᾿ενόμενος γὰρ πρὸς τὸ στρατόπεδον, Μαρκιανὸν 
»“2μ ,ὔ ΞἜ -“ ἊὉ “Ὁ ἊὉ 

μὲν ἐν τῇ ὑπερορίᾳ παύει τῆς ἀρχῆς, οὐδὲν τῷ στρατῷ 
,, φ Ἀ Ἀ Ἀ ’ὔ  ς 

διωγγείλας. Οἱ δὲ λοχαγοὶ καὶ ταξιάρχαι, ὡς διανυκτε- 
Γ᾿ »“Ἐ 

ρεύσαντες ἐξέμαθον παυθῆναι τὸν στρατηγόν, πρόσω μὲν 
Ἷ Ἀ ἊὉ 

οὐ παρήεσαν τὸ πλῆθος: ὑποχωρήσαντες δὲ φεύγουσι 
Ν 7 

σποράδες τὴν καταγέλαστον πολιορκίαν λύσαντες. 
19) Ἁ 5" » Αὃ 7 » ΕῚ , Ν 

μὲν οὖν Αδαρμαάνης ἔχων ἀξιόλογον στρατὸν 

Περσῶν τε καὶ τῶν Σκηνητῶν βαρβάρων, ἐπεὶ τὸ Κιρ- 
7ὔ ΄-“3ἅμ 

κήσιον παρήμειψεν, παντοίως τοῖς “Ῥωμαίων ἐλυμήνατο 

1 δεξιωθείς δν 2 παροιαν, νί 5 ΡΕΥ50Υ., 1, παραστάς Α 

᾿Ιουστινιανὸν ῬΒ 9 ἐγκαλινδούμενος ἡδονὰς Β 13. δὲ ΞρρΙονι (ἢγ. 
14 φερομένων Ῥ φερόμενον ΑἸ.Β, τὸ δὲ ἄπιστον εἴ τι τύχοιεν.. φερόμενον 

ν, 61. αὐτῷ οἵη. Α 17 ἀπαλλαξόντων Ῥτοροηϊί (τ. 18 ἀτά- 
σθαλόν να, τι 5ῈΡΕΥΒΟΥ., Β 19 παρὰ Μαρκιανόν 2ν θάτερον Ζν 

22 κελεύμασιν διακονησάμενος] διακελευόμενος Α 25 λοχαγωγοὶ Ρ 

ταχιαρχαὶ, χ ἴῃ ἕ σοΥζ.», Α 26 ἐξέμεθον Β 27 ἐς αηΐδ τὸ 50Ρρ!. 

ψ]., [οσί. περιήεσαν τὸ πλῆθος 20 ἐπεὶ] ἐπὶ Β 31 ἐλυμήναντο Α 
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Ψ ͵ - 

πράγμασι ἐμπιπρὰς ἀποκτειννύς, οὐδὲν μέτριον ἐννοῶν 
ο "“ , Ν Ἂς ἢ πράττων' αἱρεῖ τε φρούρια καὶ κώμας πολλὰς οὐδενὸς 

κα ᾿- 3 Ὕ, 52) ἡ αὐ νχ 
ἀντιστάντος, πρῶτα μὲν ὅτι γε ἦρχεν οὐδείς, εἶθ᾽ ὅτι καὶ 

“Ὁ Ὁ ἴω . Ἅ Ν ᾿ 3 τῶν στρατιωτῶν πρὸς τοῦ Χοσρόου κατὰ τὸ Δάρας ἐναπο- 
4 5ις .8 5 “ “ἶ Ν Ν φ " κλεισθέντων ἐπ᾽ ἀδείας αἵ τε προνομαὶ καὶ αἱ ἔφοδοι 5 

“Ὁ “ Ἂ, “ 

ἐγίγνοντο. "Ἑπεισι δὲ καὶ τῇ Θεουπολιτῶν διὰ τών 
3 .) » , ΑΝ Ν δὼ ἢ }] "ς “Δ Χ Ἁ ἀμφ᾽ αὐτόν, οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἀφίκετο. Οἱ καὶ παρὰ 

ἴω 3 

πᾶσαν ἐλπίδα ἀπεκρούσθησαν, μηδενὸς ἐναπομείναντος 
ἰὴ , δ Π Ἂ 2 ! Ν “ ς ΄ τῇ πόλει ἢ λίαν κομιδῇ εὐαρίθμων, καὶ τοῦ ἱερέως 

, Ἂς ᾿ ς Ἁ Ὁ , ἣν 7] 

πεφευγότος καὶ τὰ ἱερὰ ὑπεξαγαγόντος κειμήλια, διότι το 
ν “ Ν ς “ , 

καὶ τὰ πολλὰ τοῦ τείχους διερρύη, καὶ ὁ δῆμος ἐπανέστη 
ῇ, “ » , - “ , 

νεωτέρων πραγμάτων ἄρξαι θέλων, οἷα φιλεῖ γίγνεσθαι 

καὶ μάλιστα παρὰ τοὺς τοιούτους καιρούς: οἱ καὶ 
ϑι ᾿ , 2 , Ν 7 

αὐτοὶ πεφευγότες ἐρήμην τὴν πόλιν καταλελοίπασιν, 
3 { Ἃ ᾽ 

οὐδενὸς ὅλως ἐπινοηθέντος εἰς ἐπιτέχνησιν ἢ ἀντεπιχεί- τ5 

ρησιν. 
. ΩΣ “ , Ψ 1} Νίςερῃ. 10. Ὡς δ᾽ οὖν τῆς πείρας ταύτης διήμαρτεν ᾿Αδαρ- 
ΧΝῚῚ 58 , Ἀ , ᾿ , Χ ς ,ὕ Ὁ 

δου ἐς ροχὰ μαάνης, ἐμπρήσας τὴν πάλαι μὲν Ἡράκλειαν, ὕστερον 
ν] -“ ΡῚ , 

δὲ Γαγγαλικὴν ὀνομασθεῖσαν, ᾿Απάμειαν κατείληφεν, πρὸς 

Σελεύκου τοῦ Νικάνορος συνοικισθεῖσαν, πάλαι μὲν εὐ- “0 
ὃ ! Χ Ψ, Ἂ ' Χ Ν Χ 
αἰμονα καὶ πολυάνθρωπον, τῷ χρόνῳ δὲ τὰ πολλὰ 

“ « ᾿ ! ’ ᾿ ς 

διαρρυεῖσαν. [Ὃς ἐπί τισι συμβάσεσι τὴν πόλιν παρει- 437 
“ : ἴω 

ληφώς, ἐπεὶ μηδὲ ἀντιστῆναι οἷοί τε καθειστήκεισαν τοῦ 
“ὉὍᾳἭἬ 7 “ 

τείχους ὑπὸ γήρως ἐπὶ γῆς κειμένου, πᾶσαν ἐμπρήσας 
“ Ν Ν 5 Ν 

καὶ πάντα ληϊσάμενος παρὰ τὰ συγκείμενα, ἀπιὼν ᾧχετο 25 
Ν ῇ Ν Ἂ , ἐξανδραποδίσας τὴν πόλιν καὶ τὰ προστυχόντα χωρία. 

ϑρ ΟἾΩ; Ν Ν εὐὐπτὸν ΝΥ ἢ Ν Ν ᾿ ᾽ ᾿ 
Μεθ᾿ ὧν καὶ τὸν ἱερέα τῆς πόλεως καὶ τὸν τὴν ἀρχὴν 

7 Ἵ ΄ 

ἐπιτροπεύοντα ζωγρίας ἀπήγωγεν. Τὰ πάντα δεινὰ καὶ 
͵ Ἂ 

κατὰ τὴν ἀποπόρευσιν εἰργάσατο, οὐδενὸς ἀνείργοντος ἢ 
“ ᾿ς “ “- 

ὅλως ἀντιπίπτοντος, πλὴν ἐλαχίστου κομιδῇ στρατοῦ 3ο 
3 , Ν Ω 

πρὸς ᾿Ιουστίνου πεμφθέντος ὑπὸ Μάγνῳ ταττομένου, 
ἧς “. 

πρώην μὲν ἀργύρου τραπέζης προϊσταμένῳ κατὰ τὴν 
, ἠᾷ “ “Ὁ “Ὁ 

βασιλέως, ὕστερον δὲ καὶ μίαν τῶν βασιλικῶν οἰκιῶν 

Ι ἀποκτιννύς ΒΝ 2 αἱρεῖ τε] αἱρεῖται Β 3 ἀντιστατοῦντος ΖΚ 

5 προνόμενον ΤΡ 6 τῃ" τῆς Α τῶν] τὸν Α 13 παρὰ] περὶ 
Β 14. ἐρήμην τὴν] ἐρημίτιν Α 17 τἴη τηδῖρ. Α 19 Γαγαλικὴν 

Βν 20 Νικάνωρος Α Νικάτορος Δα]. 2ὃ τὰ πάνδεινα δὲ καὶ Ζν 

20 ἀπείργοντος ΒΝ 21 ταττομένω Α 32 μὲν οὔ. Α ἀργυρᾶς Β 
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ἐμπιστευθέντι πρὸς ᾿Ιουστίνου οἱ καὶ προτροπάδην 
ἔφυγον, μικροῦ δορυάλωτοι ληφθέντες. 

᾿Αδαρμαάνης μὲν οὖν ταῦτα κατειργασμένος τὸν Χοσ- ϑίπιος, {τα 

ρόην κατειλήφει, οὔπω τὴν πόλιν ἐκπολιορκήσαντα. Ὃς Ὡ"ΤΉΧΩΣ 

προστεθεὶς αὐτοῖς μεγάλην ῥοπὴν δέδωκε, τούς τε οἰκείους 

ἀναθαρσήσας τό τε ἀντίξοον καταπλήξας. ἘΕὕρηκε δὲ 

τήν τε πόλιν ἀποτειχισθεῖσαν καὶ χοῦν ἀγχοῦ τοῦ τείχους 
συμφορηθέντα πολὺν καὶ τὰς ἑλεπόλεις μηχανὰς ἑστώσας, 

καὶ μάλιστα τοὺς καταπέλτας ἐξ ὑπερδεξίων ῥυπτοῦντας, 

οὺς λιθοβόλους ἡ συνήθεια καλεῖ. Οἷς καὶ τὴν πόλιν 

κατὰ κράτος εἷλεν ὁ Χοσρόης κατὰ τὴν ὥραν τοῦ χειμῶνος, 
᾿Ιωάννου τοῦ Τιμοστράτου παιδὸς αὐτῆς ἄρχοντος, ἥκιστα 

πεφροντικότος ἢ καὶ καταπροδόντος. Λέγεται γὰρ ἐπ᾽ 

ἀμφότερα. Ἰ]ροσήδρευσε δὲ τῇ πόλει ὁ Χοσρόης πέμπτον 

καὶ πρός γε μῆνα, μηδενὸς ἀμύνοντος. ἽΑπαντας τοίνυν 

ἐξαγαγών, πλῆθος ἀστάθμητον, καὶ τοὺς μὲν αὐτοῦ δει- 

λαίως κατασφάξας, τοὺς δὲ πλείστους καὶ ζωγρίας ἑλών, 

τὴν μὲν πόλιν ἐπίκαιρον οὖσαν φρουρᾷ κατέσχεν" αὐτὸς 

δὲ πρὸς τὰ οἰκεῖα ἀπεχώρησεν ἤθη. 
“ ᾿] ἈΝ 5» , 4 ᾿] » 5 7 

11. “Απερ ἐπειδὴ ἠκηκόει ὁ ᾿Ιουστῖνος, ἐκ τοσούτου Νιίοερῃ. 
ἣ ᾿, ἊΨ » ΟΝ ε ν Ν ᾿ ᾿ , 5 ιν ΧΥἸ 30 τύφου καὶ ὄγκου οὐδὲν ὑγιὲς ἢ φρενῆρες ἐννοήσας οὐδὲ 10Ἀ. Ἐρίρῃ. 

ΕῚ 7 Ἀ Α ΕῚ 7 ᾽ 7 7 ΕῊσ 'ν 

ἀνθρωπίνως τὸ συνενεχθὲν ανατλάς, ἐς φρενίτιδα νόσον 57- 
Μεπαηά. ᾿ ΄ 7 ΕῚ ,Ἶ “ 7 

καὶ μανίαν ἐμπίπτει, οὐδὲν λοιπὸν τῶν γινομένων συνιείς. τοῖα. “1ο 
ΘΙΠΊΟΟ. 1 ΤΙ Ν ͵ ἴᾺ “ ΄ 

Διῴκει δὲ τὸ πολίτευμα Τιβέριος, Θρᾷξ μὲν γένος, τὰ 
πρωτεῖα δὲ παρὰ Ἰουστίνῳ φέρων: ὃν καὶ κατὰ τῶν 
᾿Αβάρων πρώην | ἐπεπόμφει, πολὺ ἀγείρας πλῆθος στρα- Μεηαηά. 

τοῦ. Ὃς καὶ μικροῦ ἑάλω, τῶν στρατιωτῶν μηδὲ τὴν 537 

θέαν τῶν βαρβάρων ὑπενεγκάντων, εἰ μὴ θεία πρόνοια 
, ω 7 Ν τ Ν ς ᾿ς ͵ 

παραδόξως τοῦτον διέσωσε καὶ εἰς τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν 
ἐφύλαξε, κινδυνεύσασαν τοῖς ᾿Ιουστίνου παραλόγοις ἐγχει- 
ρήμασι σὺν καὶ τῷ ὅλῳ πολιτεύματι διαρρυῆναι, καὶ 

΄ “- 3 “ “- ᾿ 

βαρβάροις τῆς τοσαύτης ἀρχῆς ἐκστῆναι. 

12. Βουλεύεται τοίνυν βουλὴν ἐπίκαιρον καὶ τοῖς Κιοερῃ. 
ΧΥῚΪ 30 

4 τὴν πόλιν 561]. τὸ Δάρας 5 αὐτῷ Ζν 13 ἐπ᾿ οῃ. ΒΥ 14 δὲ 
οἵη. Β 15 καὶ πρόγεΒ 20 ια ἴῃ τηδῖρ. Α 22 συνηχθὲν Α 

φρενήτιδα Α φρενίτιδι Ῥ 23 συνείς ΒΝ 24 διώκει ν 25 παρὰ] περὶ 

ΓΡ ᾿Ιουστίνου Β 26 πολὺν Α1,Β 28 ὑπενεγκόντων Β 32 τοι- 
αὐτὴηςν 33 ιβὶῃ τχαῖρ. Α ἐπίκηρον Α 
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πράγμασιν ἁρμοδίαν, ἣ τὸ πᾶν ἀνώρθωσε πταῖσμα. Τραΐα- 
νὸν γὰρ παρὰ τὸν Χοσρόην ἐκπέμπουσιν, ἄνδρα λόγιον 
τῆς συγκλήτου βουλῆς πολιᾷ τε καὶ συνέσει τοῖς πᾶσι 

τίμιον, οὐκ ἐκ προσώπου τῆς βασιλείας οὐδὲ μὴν τῆς 

πολιτείας τὴν πρεσβείαν ἀνύσοντα, ὑπὲρ δέ γε μόνης 
Σοφίας τὰς διαλέξεις ποιησόμενον. Γέγραφε δὲ καὶ αὐτὴ 

πρὸς Χοσρόην, τάς τε συμφορὰς τἀνδρὸς ποτνιωμένη τό 
τε τῆς πολιτείας ἄναρχον, καὶ ὡς οὐ δέοι χήρᾳ γυναικὶ 
καὶ βασιλεῖ κειμένῳ καὶ ἐρήμῃ πολιτείᾳ ἐπεμβαίνειν" καὶ 

Υ “- “ 

αὐτὸν γὰρ νοσήσαντα μὴ μόνον τῶν παραπλησίων τυχεῖν, το 
ΕῚ ἈΝ Ν Χ λ , Ἄν. ἢ 2 δ Ἁ Ἂ 

ἀλλὰ γὰρ καὶ τοὺς πάντων ἀρίστους ἰατροὺς πρὸς τῆς 
ς ’, , 3 ἌΤΩΩΝ θῇ “Ὁ ἃς εἶ Ρωμαίων πολιτείας παρ αὐτὸν πεμφθῆναι, οἵ καὶ τὴν 

͵ ς , 

νόσον διέλυσαν. ἸΠείθεται τοίνυν ὁ Χοσρόης" καὶ μέλλων 

ὅσον οὔπω τοῖς Ρωμαίων ἐπιτίθεσθαι πράγμασι, ἐκεχει- 
“ Ὁ , “ Ι͂ 4 ᾿Α ρίαν ποιεῖται τριῶν χρόνων ἐν τοῖς ἑῴοις μέρεσι, δόξαν 

Ὁ ω Ἃ ᾽» “ 

τὴν ᾿Αρμενίαν ἐν τοῖς παραπλησίοις μεῖναι, ὡς ἂν αὐτοῦ 
΄“- ἊὉ ΄-ς΄ Ν 

πολεμῷεν, μηδενὸς τὰ ἑῷα παρενοχλοῦντος. Τούτων κατα 
Ἂν ἘΝ ΄ Ν ἐς Ν “Ὁ 3 , τὴν ἑῷαν πεπραγμένων, τὸ Σίρμιον πρὸς τῶν ᾿Αβάρων 

ς λ 7] Ν « Ἂ Ἐ ὃ , Ἶ ᾿ς 

ἑάλω, πρώην μὲν ὑπὸ Τηπαίδων κρατούμενον, ᾿Ιουστίνῳ 
δὲ πρὸς αὐτῶν παραδοθέν. 

18. Ἔν τοσούτῳ δὲ Καίσαρα Τιβέριον βουλεύμασι 489 
Σοφίας ᾿Ιουστῖνος ἀναγορεύει, τοιαῦτα κατὰ τὴν ἀνάρρησιν 
5) , “ὍΔ “Ὁ 2 , ῇ Ν ῇ΄ 

ἐπιφθεγξἕαμενος ἃ πᾶσαν ἐκβέβηκε παλαιάν τε καὶ νέαν 
- ᾿ “ Ψ ὩΝν Ὁ, Ὁ , Ν 2 Ζ 

ἱστορίαν, τοῦ φιλανθρώπου θεοῦ ἐνδόντος καιρὸν Ἰουστίνῳ 
, 4 - Ἑ Ν τάς τε οἰκείας ἐξειπεῖν ἁμαρτίας τά τε χρηστὰ εἰσηγή- 

ς “- ἴω. ν 

σασθαι ὑπὲρ τοῦ τῇ πολιτείᾳ συνοίσοντος. ᾿Αθροισθέντων 
Ἁ 2 [ο « Υ 2 “ » ἊΝ » , Ἁ γὰρ ἐν τῇ ὑπαίθρῳ αὐλῇ, ἔνθα παλαιὸν ἔθος λέγει τὰ 

“Ὁ “ ἢ ΄ 

τοιαῦτα γίνεσθαι, τοῦ τε ἀρχιερέως ᾿Ιωάννου, οὗ πρόσθεν 
“ 3 3 7 “ἅμ 

ἐμνήσθημεν, καὶ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν τῶν τε ἐν ἀξιώσεσι 

τελούντων καὶ τῶν περὶ τὴν αὐλὴν στρατευομένων, τὸν 
Ἄ “- 3 , ’ Ν Ἂ -» 

βασιλικὸν χιτῶνα ἐνδιδύσκων Τιβέριον καὶ τὴν χλαῖναν 
. μ᾿ “Ὁ { 

περιτιθείς, ἀναφανδὸν κεκραγὼς ἐξεῖπεν᾽ “Μὴ πλανάτω σε 

΄ 8 οὐ δέ οἱ χεῖρα Α 
α΄ 

15. ποιεῖται τριῶν Β τριῶν ποιεῖται Τ}ὃἙὉῈν 

μὴ Ῥοϑβί αὐτοῦ ααα. (ἢγ., ρεΥρθυδῃι 

᾿Αβάρων)] Αβαρῶν Α βαρβάρων ῬΒ ν 
232 ἐκβέβληκε Ρ 

5 ἀνοίσοντα ΖΚ ἡ τἀνδρὸς] ἀν δρὸς Α 
ΝἝ 

9 ἐπεμ- 

βαίνει Α τ4 Ῥωμαίοις ν 
τ6 μεῖναι] μὴ εἷναι Ν᾽ Α]., τηΔ]6 

18 πραττομένων ΖΥ Σέρμιον Β 

20 αὐτὸν Α 22 κατὰ] καὶ Β 

δ 

18 

20 

25 

30 
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- ι ἣ Ν “- ς ΄ ’ 

τῆς ἀμπεχόνης ἡ φαντασία, μηδὲ τῶν ὁρωμένων ἡ σκηνή, 
«ς ἣ ἴω -“ 

οἷς ὑπαχθεὶς ἔλαθον ἐμαυτὸν ταῖς ἐσχάταις ποιναῖς 
« , , ᾽ ΄ «ς Ἷ 

ὑπόδικος γενόμενος. ᾿Ανόρθωσον τὰς ἐμὰς ἁμαρτάδας, 
Ἁ , ᾽ , Ἵὔ Χ ͵ ) οἱ ᾿ 

διὰ πάσης εὐπαθείας ἄγων τὸ πολίτευμα. Καὶ τοὺς 
Ἁ . " »“ “ , 

Ξ ἄρχοντας δὲ δεικνὺς ἔλεγεν ἥκιστα χρῆναι τούτοις πεί- 

440 θεσθ θεὶς ὡς “αὐτοί ἐς ἅπερ ὁρᾷς ἤγαγον," εσθαι, προσθεὶς ὡς “αὐτοί με ἐς ἅπερ ὁρᾷς ἤγαγον, 
“ : Ν 

καὶ ἕτερα τοιαῦτα ἅπερ ἅπαντας ἐς κατάπληξιν καὶ 
͵ “ 

δακρύων ἄμετρον χύσιν ἤγαγεν. 
5} δέ «ς ἦλ , 4 , ᾿ “ ἣν 5 ᾿ 

ν δέ γε ὁ Τιβέριος μέγιστός τε τὸ σῶμα καὶ ἐς Νίεερῃ. 
δ μ . ἍἌΝΣ 

ιο ὑπεροχὴν εὐπρεπέστατος μᾶλλον ἤπερ τις εἴκασεν οὔ ϑίἴπιοο. Πἰ 16 
Οτατηθῦ. Αἢ , ᾽ , Ε] « “ “. τ βασιλέων μόνων, αλλὰ καὶ πάντων ἀνθρώπων" ὡς πρῶτον αν. ἴἱ 3:7 

᾿ ν 3 " ͵ 3 χα δὲ ἌΝ , 1798. ΕΡῥΠἢεβ. 
μὲν τὸ εἶδος ἄξιον τυραννίδος εἶναι. Τὴν δὲ ψυχὴν ἤπιός ᾿{ἱ τι, τὰ, 

Ἀ , ᾿] Ἀ 9 ἃ “ 7 “) 22 

β τε καὶ φιλάνθρωπος, εὐθὺς ἀπὸ τοῦ βλέμματος ἅπαντας 
, “ «ς ᾿ “ “ Ν 

δεξιούμενος, πλοῦτον ἡγούμενος τὸ πᾶσιν ἐπαρκεῖν περὶ 
- Ἁ » “ 5 Ἀ ’ ᾿ ΄ὔ » Ν ᾿ Ν τῖ5 τὰς ἐπιδόσεις οὐ πρὸς μόνην τὴν χρείαν, ἀλλὰ καὶ κατὰ 

Ἁ Ἔ ᾿Ὶ ᾿ »-» 

τὸ περιούσιον. Οὐ γὰρ ὅ τι λαβεῖν ὠφειλον οἱ δεόμενοι 
“ , δ .ς “ 

τοῦτο διεσκόπει, ἀλλ᾽ ὅπερ βασιλέα “Ρωμαίων δοῦναι 
, ᾿ Ν Ἁ ΑΥ̓͂ 1 “ Ν 2 Ι; 

προσήκει" κίβδηλον δὲ τὸν χρυσὸν ἡγεῖτο τὸν ἐκ δακρύων 
ἠέ ᾽ 7 , “ » 

ἥκοντα. Ὅθεν ἀμέλει τήν τε δασμολογίαν τοῖς συντελοῦ- 
“ Ν ΄ , 

ο σι ἐπαφῆκεν ἑνὸς τέλεον χρόνου, τάς τε κτήσεις αἷσπερ ὁ 
» Ἀ 3 » ὦ “ 

Αδραμαὰν ἐλυμήνατο, τῶν ἐπικειμένων τελῶν οὐ πρός 
, “ Ε Ν “ 

τι μέτρον τῆς βλάβης, ἀλλὰ καὶ πολλῷ καθυπέρτερον 
7 ᾽ ΄ “-“ 

ἠλευθέρωσεν. ᾿Αφείθησαν δὲ καὶ τοῖς ἄρχουσι αἱ ἄθεσμοι 
,ὔ ΄ ΄“ ᾿ « ΄ 

δόσεις, αἷς πρώην οἱ βασιλεῖς τοὺς ὑπηκόους ἐπίπρασκον" 
ἃ ς ν , Ἀ ’ » Ἁ Ἁ , 

καὶ ὑπὲρ τούτων καὶ διατάξεις ἔγραψε, καὶ τὸ μέλλον τὸ σι 

Ἷ 

κατασφαλισαμενος. 

14, Τοῖς τοίνυν κακῶς συλλεγεῖσι χρήμασι ἐς δέον κιίοερῃ. 
, Ν Ν Ν 7 , ᾿ ω ΧΥῚΙ 2 

χρησάμενος, τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐξηρτύετο" καὶ τοσοῦτον ἴπιοο. {π 
᾽ , Ἁ » “ ς Ι .“ « Ἁ ὁ πσπς α: 

ἀγείρει στρατὸν ἀνδρῶν ἡρώων, ἔκ τε τῶν ὑπὲρ τὰς 10}. Βιεια- 
-“ Ἀ ᾽ Ἀ 4 - ΕῚ 7 ΓΟΉΒΙΝ 8. 

ΞοἴΑλπεις ἐθνῶν τὰ ἀμφὶ τὸν “Ῥῆνον ἀριστίνδην στρατολο- -)- 

γήσας, τά τε ἐντὸς τῶν "Αλπεων, Μασσαγετῶν τε καὶ 
- “ Ν 

ἑτέρων Σκυθικῶν γενῶν, καὶ τὰ περὶ Ἰ]αιονίαν, καὶ 

Μυσούς, καὶ ᾿Ιλλυριούς, καὶ ᾿Ισαύρους, ὡς σύνεγγυς πεν- 

2 ἀνώρθωσον Ρ 6 αὐτοί μου Β 8 ἀμέτρων 2ν [οΟ διαπρε- 

πέστατος Ζν εἴπερ ῬΒ ν ι6 ὄφειλον ΑΡ ν 21 ᾿Αρδαμάνης Β 

᾿Αρδαρμάνης ν 22 τι]τὸν πολλὰ Ζ 23 ἐλευθέρωσεν 1, 25 καὶ 

απίε τὸ οἵη. Β ν 27 ιδ ἴῃ τηαῖσ. Α 28 τὸν οἵη. ἃ 30 Ῥίνον 
21 ᾿Αλπέων Α 32 Ι]αιωνίαν καὶ Μίσους Α 23 σύνεγκυς 

Ε. 14 
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210 ΕΝΑΘΚῚΠ 

’ Ν᾿ ἰξ Νὴ ΄ 5) Ἑ , 3. ἡὖῦ » τήκοντα καὶ ἑκατὸν χιλιάδων ἴλας ἱππέων ἀρίστων ἐγ- 
΄ ϑ “Ὁ ΄ Ἄν , Ἂ, ᾿ , 

καταστήσασθαι, ἐξῶσαί τε τὸν Χοσρόην, μετὰ τὴν Δαρας 
ἐξ Ἶ 4 , ἅλωσιν εὐθὺς ἀνὰ τὸ θέρος ἐπὶ τὴν ᾿Αρμενίαν ἔλάσαντα, 

- ΄ 7 «Ὁ [ω] ἐκεῖθέν τε τὰς ὁρμὰς ἐπὶ τὴν Καίσαρος ἔχοντα, ἢ τῶν 
Καππαδοκῶν ἄργει καὶ τῶν αὐτόσε πόλεων προκάθηται. 441 ρχ 
δ. “ Ὡ ΓΑ , 

Ὃς τοσοῦτον ὑπερεφρόνει τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν, ὅτι γε 6 
ΓᾺ “ ΄ 3 3 “4 “Ὁ « 2 Ἁ 

πρεσβευσαμένου τοῦ Καίσαρος, οὐκ ἠξίου τῆς ὡς αὐτὸν 
- “ Ν 

ἐσόδου τοῖς πρέσβεσι μεταδοῦναι, ἕπεσθαι δὲ τούτοις 
- 7 “- Ν Ἁ 

διεκελεύετο μέχρι τῆς Καίσαρος" ἐκεῖσε γὰρ περὶ τῆς 

πρεσβείας διασκοπεῖν ἔλεγεν. 
ς “" ᾽ 77 3 Ν ς ’ , 

Ὡς γοῦν ἀντιμέτωπον εἶδε τὸ Ῥωμαίων στράτευμα 
- Ν 2 [ “ 5 [2 3 Ψ “ 

ὑπὸ ᾿Ιουστινιανῷ ταττόμενον τἀδελφῷ ᾿Ιουστίνου τοῦ 
Ν 5 ΄ ᾿ "ἢ ΄ 3 “- ΟῚ 

πρὸς ᾿Ιουστίνου δειλαίως ἀνῃρημένου, ἀκριβῶς ἐξωπλι- 
Ν σμένον, τό τε ἐνυάλιον τὰς σάλπιγγας ἠχούσας, καὶ τὰ 

»-“» ,ὔ 7 » 

σημεῖα πρὸς μάχην αἰρόμενα, τόν τε στρατιώτην φονῶντα 
“- Ἁ Ἁ , 3 

καὶ θυμοῦ μετὰ τῆς εἰς ἄγαν εὐκοσμίας πνέοντα, ἵππον 
, Ἀ 3 

τε τοσαύτην καὶ τοιαύτην ἣν οὐδεὶς πώποτε βασιλέων 
3 , , 3 ἥ 2 μ ᾿Ν 

ἐφαντάσθη, πολλὰ γε ἐπιθειάσας ἀνῴώμωξε μύχιον πρὸς 
Ἂν Μ Ν ἰδό Ν , ᾽ "0 " τὸ ἄνελπι καὶ ἀδόκητον, καὶ μάχης οὐκ ἤθελεν ἄρχειν. 

“- Ν 

᾿Αναβαλλομένῳ δὲ αὐτῷ καὶ διαμέλλοντι καὶ τὸν καιρὸν 
΄ Ν , δὴ Υ Μ, - 

τρίβοντι καὶ σοφιζομένῳ τὴν μάχην, ἔπεισι ἸΚοῦρσος, 
΄ 9 ΄ “ “ Ὰ ς , Ν Ν σ“ 

Σκύθης ἀνήρ, τοῦ δεξιοῦ κέρως ἡγούμενος. Καὶ μὴ οἵων 

τε γενομένων ἐνεγκεῖν τὴν ἐμβολὴν τῶν κατ᾽ αὐτὸν 

Περσῶν, ἐκλελουπότων δὲ μάλα λαμπρῶς τὴν τάξιν, πολὺν 
’ - ’ὔ " “ 

μὲν εἰργάσατο φόνον τῶν ὑπεναντίων. "ἕχτεισι δὲ τοῖς 
΄- 3 , οὐραγοῖς, ἔνθα καὶ τὴν ἀποσκευὴν ὅ τε Χοσρόης καὶ ὃ 

3 7 “. Ν 

σύμπας εἶχε στρατός: αἱρεῖ τε τὰ βασιλικὲ κειμήλια 
ς δ ᾽ - 

ἁπαξάπαντα καὶ μὴν καὶ τὴν ἀποσκενὴν ἅπασαν, ὁρῶντος 
Χ - “ἅμ - 

μὲν Χοσρόου καὶ ἐγκαρτεροῦντος, ἀνεκτοτέραν δὲ τῆς 
ἑαυτοῦ ἐπιστροφῆς τοῦ Κοὺρς ἡγουμένου. 

ΝΣ Ν 3 “ 9 

Οὗτος μὲν οὖν σὺν τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν μεγάλων χρημάτων 

ι εἴλας 178 ν 3. δῃίε εὐθὺς Ἰῃ1{, οδρΡ. εἴ τε ἴῃ τηδῖρ. Α 5 προκά- 
θηται πόλεων ν " αὐτῶν Α 11 γοῦν] δ᾽ οὖν Ζν 17 βασιλεύων 

ἐθεάθη Α 18 βύχιον ἴῃ μύχιον σον. Β 21 Κοῦρσος] ΚΚοὺρς ὁ Ζν, Κούρς 

ϑιηηος., Κροῦς ΓΠεΕοΟΡΠἤδη. Ρ. 253 25 ἀπεναντίας Ζν 27 αἱρεῖ τε] 

αἱρεῖται Β τὰ οἵα, Βν 29 ἀνεκτοτέραν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἐπιστροφὴν (τῆς 

αα4. Ν4].) τοῦ ΚΚοὺρς ἡγουμένου Νῖο., Ν].; 564 τεοΐα νεγεῖ Οἢγ.: Αἰ ψεε ἦσε 
2οζξις 26» Ζεγαἴε7) αγότγαγείε, σεέαγ (Ἴε7.5 17 611 γαςίο 171 ἐῤοτέηι 17724:676ὲ 
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ΓΠΙΒΕΕΝΝ 14--ἰς κι ἢ: 

, Ν , “ ω 

καὶ λαφύρων ἐγκρατὴς γενόμενος, τά τε σκευοφόρα τῶν 
᾿ - “ , ’ 

ζῴων σὺν καὶ αὐτοῖς τοῖς φορτίοις φέρων, ἐν οἷς καὶ τὸ 
, Ἁ κ ἃ Ν ἤ 7 

Χοσρόου σεβαστὸν πῦρ, ὃ θεὸς καθειστήκει, περιελαύνει 
κ ’ ᾽ “ 

μὲν τὸ Περσῶν στρατόπεδον παιανίζων. ᾿Αφικνεῖται δὲ 
᾿ ; Ε , 93 Ν Ν 2 , “ » παρὰ τοὺς οἰκείους ἀμφὶ τὰς ἐπιλυχνίους ὥρας ἤδη 

7 ᾽ - “ ΄ , , , 

διαλυθέντας ἐκ τῶν σφῶν τάξεων, μήτε Χοσρόου μάχης 
ΕῚ φι , “ -“ 

ἄρξαντος μήτε μὴν αὐτῶν, μόνων δέ τινων ἀκροβολισμῶν 
, Δ " ΞΖ Φ Ν { , 5 ᾿ᾳ “- 

γενομένων, ἢ εἴ πού γε εἷς πρὸς ἕνα συνεπλάκη ἐξ ἀμφοῖν 
- ’ ἈΝ 

τοῖν στρατοπέδοιν, ὅπερ εἰώθει γίγνεσθαι. ΤΙυρὰ δὲ πολλὰ 
Ἀ ᾽ ͵ Ν γ 

τὴν νύκτα ὁ Χοσρόης ἀνάψας, πρὸς νυκτομαχίαν | παρε- 
“-“ , Ὁ « 7] 

σκευάζετο. Καὶ δυοῖν στρατοπέδοιν τοῖς Ρωμαίοις γενο- 
- - -“ Ψ Ν 

μένοιν, ἔπεισι ἀωρεὶ τῶν νυκτῶν τοῖς ἀμφὶ τὸ βόρειον 
, 2 «ς ἤ -“ ᾿] 7 , 4 , 

μέρος. Ὧων ὑποχωρησάντων τῷ αἰφνιδίῳ τε καὶ ἀδοκήτῳ, 
’ “Ὁ 5 “ ͵ ᾽ , Ν 

πλησιαζούσῃ Μελιτινῇ ἔπεισι τῇ πόλει, ἀφυλάκτῳ καὶ 
»“"ἅΣ 7 "“ ͵ὔ 

ἐρήμῃ πολιτῶν καθεστώσῃ" καὶ πᾶσαν πυρπολήσας πρὸς 
“ 5 , ΄-“ 

τὴν διάβασιν τοῦ Εὐφράτου παρεσκευάζετο ποταμοῦ. 
ε Ν ὦ ᾿ Χ , ΑΝ - Ἁ “ , 
Ὡς δὲ ἀλισθὲν τὸ στράτευμα τῶν Ῥωμαίων εἵπετο, δείσας 

- “ ΄ ᾽ Ν ΄ 

περὶ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας, αὐτὸς μὲν ἐλέφαντι ἐπιβὰς τὸν 
. ᾽ " α ἘΝ ᾽ Ἧ ἐς Υ ι κι 

ποταμὸν ἐπεραιώθη: τῶν δὲ ἀμφ᾽ αὐτὸν τὸ πολὺ πλῆθος 
“ ἴω “ «Ἁ 

τοῖς τοῦ ποταμοῦ ῥεύμασιν ἐκηδεύθη" οὺς ἀποπνιγέντας 
Χ ᾽ Ἀ ΕΣ 

λαβὼν ἀπιὼν ᾧχετο. 
, ΓῚ 7 δὴ “ 

Χοσρόης μὲν οὖν ταύτην ὑστάτην ποινὴν τῆς εἰς 
ς Ἃ ᾿ω Ψ Ἁ - 

Ῥωμαίους τοσαύτης παροινίας καταθείς, σὺν καὶ τοῖς 
“-» ΝΣ ῬΓΥΝ 7 » Ν }] Ι 3 

περισωθεῖσιν τὰ εὠὰα κατειλήφει, ἔνθα τὴν εἐκεχειριαν εἶχε, 
[ Ἃ 7 ᾽ “ 5 ’, Ὅ δέ ἾἼ Ν ᾽ 

ῶς ἂν μὴ τις αυτῳ ΕἸ ιοί. ε γε ουστινίιανος εἰἐσ- 
“-“ “ ἃ “ 

βαλὼν σὺν παντὶ τῷ στρατῷ εἰς τὴν Ἱ]ερσῶν ἐπικράτειαν 
δ “ ν 

ὅλην τὴν χειμάδιον ὥραν αὐτοῦ διήγαγεν, μηδενὸς παντά- 
᾽ “ 3 

πασιν ἐνοχλήσαντος. ᾿᾿πανῆκε μὲν οὖν ἀμφὶ θερινὰς 
7Ζ 5 νΝ “ 5 Ἁ “ “ Χ Χ 

τροπάς, οὐδὲν ὅλως ἀποβαλὼν τοῦ στρατοῦ, καὶ σὺν 
- Ν Χ 

εὐπαθείᾳ καὶ κλέει πολλῷ παρ᾽ αὐτὰ ἐθέριζε τὰ μεθόρια. 
ω κ , , ἡ 5 ᾿ς ς ͵ 

16. Τῷ δὲ Χοσρόῃ μυρίον ἄχος ἐπιχυθέν, ἁλύοντα 

καὶ ἀμηχανοῦντα καὶ τῇ παλιρροίᾳ τῆς λύπης καταπον- 

τωθέντα τοῦ βίου δείλαίως ἀφείλετο, στήλην ἀθάνατον 
σ΄ “ “- , ὰ , , ’ 

τῆς αὐτοῦ φυγῆς ἀναθέντα ὃν γέγραφε νόμον μηκέτι 

τ σκευοφύρα Β 2 τοῖς ΟἿ. ΖΚ 8 ἢ] ἡ ΡΒ ν γε οἵη. Β Ιο τὴν 

νύκταν Α τῇ νυκτὶ ν [2 ἀωρὶ Ζν τὸ ὄρειον Α 13 τῶν Β 

ἀδοκήτων Ἐ 14 ἀφυλάκτων Β 7 ἁλισθέντες Β 19 τὸ οἴη. Ζν 

25 αὐτῶν Β ,ό σύμπαντιϊ, 31 ιε ἴῃ πηᾶῖρ. Α 

14---2 
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’ “, δι 7 ΄-“»ὦ 7] 

βασίλέα Ἱ]ερσῶν κατὰ Ρωμαίων στρατηγεῖν. Βασιλεύει 
ἈΠ Ὁ 7, Ἕ 7 -“ ἃ ΄-“ ᾽ » ᾿] Ν ἈΝ ς »“ 

δὲ Ορμίσδης ὁ τούτου παῖς, ὃν νῦν ἐατέον ἐπεὶ τὰ ἑξῆς 
οὗ “ “ ΐ, ; 

πρὸς ἑαυτά με καλεῖ, καὶ τὴν ῥύμην τοῦ λόγου ἀπεκδέχεται. 

16. ᾿Ιωάννου τοῦ καὶ Κατελλίνου τῆς ἐντεῦθεν μετα- 443 
στάντος διαίτης, Βόνοσος τοὺς οἴακας τῆς ἐπισκοπῆς 5 
εξ ΄ ΡῚ 7 Ν 3 ᾽ Ν “ .] Ψ΄ Ῥώμης ἐγχειρίζεται, καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἕτερος ᾿Ιωάννης, 11ε- 

ἰοὺ “Ὁ Ἂ ἙἝ , λάγιός τε αὖ. Τῆς δὲ βασιλίδος μετὰ ᾿Ιωάννην ὁ πρό 
“- Ν " Ψ Χ 

γε αὐτοῦ ᾿ὐτύχιος. Μετὰ δὲ ᾿Απολινάριον ᾿Ιωάννης τὸν 
ὁ “ εἰ 

᾿Αλεξανδρείας διαδέχεται θρόνον, μεθ᾽ ὃν ὐλόγιος. ᾿Επὶ 

δὲ τὴν Ἱεροσολύμων ἄνεισιν ἱερωσύνην μετὰ Μακάριον 
᾿ “ - οἾ 

᾿Ιωάννης, ἐν τῇ καλουμένῃ τῶν ᾿Ακοιμήτων μονῇ τὸν 

ἄσκευον βίον ἀγωνισάμενος, μηδενὸς νεωτερισθέντος περὶ 

τὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν. 
ἴω Ἁ ’ 

17. ᾿Ανὰ δὲ τὴν Θεουπολιτῶν καὶ τὴν γείτονα Δάφνην, 
΄ Ν 

Τιβερίου Καίσαρος τρίτον ἔτος τὴν βασιλείαν διακυβερ- 
“ χ “ Ἃ 7 Ἂν “ 

νῶντος, κλόνος τε τῆς γῆς γέγονεν ἐξαίσιος ἐς αὐτὸ τῆς 
Ι Ν , [ δ ΄ ᾿ὰ 

μεσημβρίας τὸ σταθερώτατον, ὅτε καὶ σύμπασα Δάφνη 
“ “ “ , 

τῶν σεισμῶν ἔργον γέγονε, τῶν ἐν Θεουπόλει δημοσίων 

καὶ ἰδιωτικῶν οἰκοδομιών διαρραγεισῶν μὲν μέχρι τῆς γῆς 
» ἊἋ ᾽ Ν ε Μ , Ἃ ῇ .Ἶ Ν αὐτῆς, οὐ μὴν ἐς ἔδαφος γόνυ κλινασῶν. Γεγόνασι δὲ καὶ 

ΐ, “-“ 

ἕτερα ἔνια λόγου πολλοῦ ἄξια ἀνά τε Θεούπολιν αὐτὴν 
Ν Ἁ ΄ “ 2 ,ὔ 5 Ψ Ἁ 

καὶ τὴν βασιλεύουσαν, ἅπερ ἀμφοτέρας ἀνετάραξε καὶ 
) Ἵ 5) ΄ θ Ἁ Ἁ 3 Χ 2 , 
ἐς μεγίστους ἀνεβάκχευσε θορύβους, τὴν ἀφορμὴν ἐκ θείου 

7 ῇ, Ν 7 Χ Ψ' «Ὁ Χ 

ζήλου λαχόντα, καὶ πέρας θεοπρεπὲς δεξάμενα, ἃ καὶ 
, 

λέξων ἔρχομαι. 
, ἴω] Ἂ “-“ 

18. ᾿Ανατόλιός τις, πρῶτα μὲν εἷς τῶν πολλῶν τε καὶ 
2 ᾿ ’ Ὁ Χ δ “ δ 
ἐπιδιφρίων καθεστώς, ὕστερον δὲ ἀρχαῖς τε καὶ ἑτέροις 

πράγμασι οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἐπεσφρήσας ἑαυτόν, ἀνὰ τὴν 
ων Ἷ ΄, 53 Ψ Ν , Ν ᾿ 

Θεουπολιτῶν τὴν δίαιταν εἶχεν, ἔνθα καὶ διῴκει τὰ ἐν 
χερσὶ πράγματα: ἐξ ὧν καὶ συνήθης μάλιστα Τρηγορίῳ 

γέγονε τῷ τῆς αὐτῆς πόλεως προέδρῳ, συχνά τε παρ᾽ 
3. ὟΝ 2 7 Ἁ Ν Ν "4 “ δὴ ν αὐτὸν ἐφοίτα, τὰ μὲν καὶ πράγματα διαλεξάμενος, τὰ δὲ 

2 Ὁρμίδης Α Ὁ ρμίσδας ν ὃ νῦν ν 4 Κατελίνου Ζν 5 ΒόνοσοΞς] 
απ δ βοφιεαϊεΐτες 6 ᾿Ιωάννης ἕτερος Β; Βεπράϊοίο 5ἰαίτη ϑσσεϑϑις 

Ῥεϊαρσιι5 τό ρῥυίυβ τῆς οἵη. ἃ 18 Θεουπόλεως 1, 20 ἰὴ ἴῃ 
τηδῦρ. Α 23 ἐξεβάκχευσε εν θορύβους ροβί μεγίστους ΡΒ ν 24 δεξά- 

μενον Α 25 ἄρχομαι ν ε ςοάϊοε Κερῖο 26 εἷς] οἷς Ρ 21 γεγόνει ΖΚ 

22 διαλεξόμενος [, τὰ μὲν ὡς διαλεξόμενος ΝΑ]. 
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ΠΙΒΕΚΙΝ ις---τὸ 21 

κ ω Ἁ ᾽ , 7 

καὶ μείζω δύναμιν ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν ἀσχολίας μνώμενος. 
Ε Ἁ 7 

Οὗτος ἐπὶ θυσίαις ἥλω, καὶ πρὸς εὐθύνας κληθεὶς ἐφωράθη 
᾽ ᾿ 7ὔ ᾽ὔ] , 

ἐξάγιστος καὶ γόης καὶ μυρίοις ἀτοπήμασιν ἐνειλημμένος. 
᾽ "“ ἈΝ ἈΝ “ ψ κὶ ς 7 ἊΝ »" ᾺἊ 

Ἐξωνεῖται δὲ τὸν τῆς εῴας ἡγούμενον, καὶ μικροῦ ἂν 
᾽ , ῃ - ᾽ ᾽ ιν, 3 Ἀ ΝΣ ς 

5 ἀφείθη σὺν τοῖς ἀμφ᾽ αὐτόν---εἶχε γὰρ καὶ ἑτέρους ὁμο- 
, ε ᾿] , ς Ἂ ᾽ Ἀ ᾿ τρόπους, οἱ συνήλωσαν---, εἰ μὴ γε ὁ λεὼς ἀναστὰς καὶ 

΄, 3 ͵ 

πάντα κυκήσας τὸ σκέμμα διέλυσεν. ᾿Επεβόων δὲ καὶ 
, Ἁ ΄ “' “- κατὰ τοῦ ἱερέως, φάσκοντες καὶ αὐτὸν κοινωνῆσαι τοῦ 

ἑ βουλεύματος. Ταραξίας δέ τις καὶ ἀλιτήριος δαίμων 
᾽ὔ ς “ , 

| ιο ἀνέπεισεν ἐνίους, ὡς καὶ θυσίαις σὺν ᾿Ανατολίῳ παρεν- 
͵ ᾽ “- Ν μὰ 

ἐβαλεν. ᾿Εντεῦθεν καὶ πρὸς ἔσχατον ἦλθεν κινδύνου 
" δ ἃ ὁ 2 ᾽ ᾽ - Ν πὴ ͵ὕ 

Γρηγόριος, ἐφόδων μεγάλων κατ᾽ αὐτοῦ πρὸς τοῦ δήμου 
-“ Ἀ » ς 

γενομένων. Καὶ τοσοῦτον ἤρθη τὰ τῆς ὑπονοίας, ὡς καὶ 
Ϊ ω Ἁ Ἁ »“ 

βασιλέα Τιβέριον ζητῆσαι τὴν ἀλήθειαν διὰ τῆς ᾿Ανα- 
’ "“ - 7 "] [ΟῚ ᾽ ’ 

β ι5 τολίου φωνῆς ἐκμαθεῖν. Κελεύει δ᾽ οὖν καὶ ᾿Ανατόλιον 
» Ἁ » » ᾽ ᾿ Ἁ 7 ΄ὔ - 

καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὐτὸν τὴν βασίλέως τάχιστα καταλαβεῖν. 
| “ ᾽ ᾿ εν " οὖ ἌΝ, τὶ 

Απερ ἐγνωκὼς ὁ ᾿Ανατόλιος, ἐπί τινος εἰκόνος τῆς θεο- 
7 Ἁ ᾽ὔ 

| τόκου κατὰ τὴν εἱρκτὴν καλωδίῳ αἰωρημένης ἐκδραμὼν 

καὶ ὀπίσω τὼ χέρε περιστρέψας, τὸν ἱκετεύοντα καὶ 
᾿ ’ ᾿} 7 ς Χ “ Ν » Ἄ “Ὁ 20 δεόμενον ἀπήγγειλεν. Ἢ δὲ μυσαχθεῖσα καὶ τὸν ἐναγῆ 

Ἀ κ ΄ ΄ ᾽ " 

καὶ θεομισῆ διελέγχουσα, τέλεον ἐκ τοὔμπαλιν μετε- 
͵ὔ “ “Ἁ ᾿, “Ὁ ᾿] πον 7 ΜΝ στράφη, θαῦμα φρικῶδες καὶ τῆς εἰς ἀεὶ μνήμης ἄξιον. 

Ὅπερ ὑπὸ πάντων τῶν τε ἐμφρουρίων τῶν τε αὖ τὴν 

φυλακὴν αὐτοῦ καὶ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν πεπιστευμένων ὁραθὲν 

445 τοῖς πᾶσι διηγγέλθη. ᾿Ὡράθη δὲ καὶ ὕπαρ τισὶ | τῶν 
»"» 7 Ν “-“ ᾿] ͵ 7 , 

6 πιστῶν, παροτρύνουσα κατὰ τοῦ ἀλάστορος φάσκουσα τε 
- ΕῚ “ δα Ν ᾽ “ » , 

τῷ αὐτῆς υἱῷ τὸν ἈΑνατόλιον ἐνυβρίσαι. 
ς Ν Ν , , [ο , » , 

Ὡς δὲ κατὰ τὴν βασιλέως ἤχθη, πᾶσάν τε αἰκίας 
ς Ἁ ς Ν ᾽ Ν Ὡ Ν “ ς ᾿ς » 

ὑπερβολὴν ὑποστὰς οὐδὲν ὅλως κατὰ τοῦ ἱερέως ἔσχεν 
- “ ͵7 Ν 7 “ 

30 εἰπεῖν, μειζόνων κἀκεῖσε θορύβων καὶ πανδήμου στάσεως 
"Μ “Ὁ “ ᾿Ὶ - γ ᾽  ψθβ ἢ ΄ ᾽ ᾿ 

αἴτιος τῇ πόλει σὺν τοῖς αμῷ αὐτὸν γέγονεν. ἔνίων 
᾿Ὶ ᾽ “ . , ᾽ Ἂ:Ἅ ᾽ ᾿ 

γὰρ αὐτῶν ψῆφον δεξαμένων ἐξοστρακίζουσαν, οὐ μὴν 
» “ ’ ἃ 7 Ἅ ς [ω “ ἀναιροῦσαν, θείῳ τινὶ ζήλῳ πυρωθεὶς ὁ δῆμος ἅπαντα 

’ ᾽ Ν έ ᾿ Ἁ Ν 

διετάραττεν, ἀγριαίνων τε καὶ χαλεπαίνων" καὶ τοὺς μὲν 
ἢ , ᾽ ῃ " ΄ὔ ᾽ , ᾿ 

38 ἐξοστρακισθέντας ἀναρπάσας ἀκατίῳ τε ἐμβιβασας πυρὶ 

8 αὐτῶν Α Ιο παρενέναλεν Ὁ 18 ἠωρημένης Βν τ9 τὼ] 
τὰ Σ᾽ χεῖρε Ζν 20 ἀπήγγελεν ἴ, ἀπήγγελλεν Β 21 ἐς τοὔμπαλιν 

ψαὶ. 22 εἰς οἵη. ΡΒ ν 35 ἀκακίω Ῥ 
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[ “ Ν “Ὁ . , ζῶντας παρέδωκε, τοῦ δήμου τὴν ψῆφον ἐξενέγκαντος. 
ων ’ “- “ ς 

Κατεβόων δὲ καὶ τοῦ βασιλέως καὶ ᾿Εὐτυχίου τοῦ σφῶν ιε- 
ἃ Ν ᾽ Ν 

ρέως, ὡς τὴν πίστιν προδόντων. Οἱ καὶ διαχρήσασθαι τὸν 
3 Ψ, " Ἂ Χ Ἁ » 3 Ἂ 

Εὐτύχιον ἤμελλον καὶ τοὺς τὴν ζήτησιν ἐμπεπιστευμένους, 
“ 9 , ᾽ 7 ΞΕ 

πάντη περιϊόντες καὶ τούτους ἀνερευνώμενοι, εἰ μή γε ἢ 
Χ ἴω Ψ, 

πάντων σώτειρα πρόνοια ἐκείνους μὲν ἐκ τῶν ζητούντων 
- Ν Ν Χ 

ἀνήρπασε, τὸν δὲ θυμὸν τοῦ τοσούτου λεὼ κατὰ σμικρὸν 
“ ΄ ᾿" 

κατηύνασεν, μηδενὸς ἐκ χειρῶν ἀτοπήματος γενομένου. Καὶ 
3. ΝΝ δ Υ Ὸ) , ΄ , 2 Ν ἐ ΄ 

αὐτὸς δὲ ᾿Ανατόλιος θηρίοις πρότερον ἐς τὸ ἀμφιθέατρον 
χ Ὰ Ψ, 

παραδοθεὶς καὶ πρὸς αὐτῶν τὸ σῶμα σπαραχθείς, ὕστερον 
2 “ 5." “ [ω 2 “ ἴω “ 
ἀνεσκολοπίσθη, οὐδὲ οὕτω τῶν ἐνταῦθα ποινῶν λύσιν 

ἃ Ν Ν “- Ἃ εὑράμενος" λύκοι γὰρ τὸ μιαρὸν αὐτοῦ σῶμα καταγαγόντες, 
. ς Ν Γ Ν ,ὔ Τὰ 5 5 οὐχ ἱστορηθὲν πώποτε, πρὸς θοίνην διενείμαντο. ἮΝν δέ 

΄-““ ΄“ ἃ ΄“ ᾽ 

τις τῶν παρ᾽ ἡμῖν ὃς καὶ πρὶν ταῦτα γενέσθαι ἔλεγε καθ 
“ “ “Ὁ 3 5 

ὕπνους ἰδεῖν ὡς ἡ κατὰ ᾿Ανατολίου ψῆφος καὶ τῶν ἀμφ 
αὐτὸν τῷ δήμῳ ἐδόθη. Καὶ μέγας δὲ εἷς τῶν βασιλικῶν 

“ ἴω ὩῊ. 

οἰκιῶν προεστὼς ἰσχυρῶς μάλα τοῦ ᾿Ανατολίου ὑπερα- 
ὔ }] 7 ' Ἁ ἰ ΄ ΄ 

σπίζων εἰρήκει θεάσασθαι τὴν θεοτόκον λέγουσαν, μέχρι 
“ 3 , 3 , 4“ 2 » 7 Ν Ν ᾽ Ἂ τίνος ἀντέχῃ ᾿Δνατολίου, οὕτως εἰς αὐτήν τε καὶ τὸν αὐτῆς 

παῖδα ἐνυβρίσαντος. Καὶ ταῦτα μὲν ἔληξεν ὧδε. 
«ς 4 ῇ, ᾿ “Ὁ 

19.ὡ. Ὃ δέ γε Τιβέριος, ἐπεὶ ᾿Ιουστινιανὸὲ μὴ τῇ 
Ι͂ [φ] “ 

παραπλησίᾳ τύχῃ κατὰ τῶν βαρβάρων ἐχρῆτο, παύει 
Ν - 5 -“ Ἷ Ν Ἅ.: 

μὲν αὐτὸν τῆς ἀρχῆς, ἤδη καὶ τὸν στέφανον περιθέμενος 
Ι͂ ι “ »ο 

καὶ ᾿Ιουστίνου τελευτήσαντος. Χειροτονεῖ δὲ τῆς ἑῴας 
Ν᾿ 

στρατηγὸν Μαυρίκιον, ἕλκοντα μὲν γένος καὶ τοὔνομα 
[οὶ γ, «ς - “ 

ἐκ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, ἐκ δὲ τῶν προσεχῶν πατέρων 
᾿] Ν , 3 ᾿ “ ΄“ὦ 

Αραβισσὸν πατρίδα ἐπυιγραφόμενον τοῦ Καππαδοκῶν 
, ᾽ " 

ἔθνους, ἄνδρα φρενήρη τε καὶ ἀγχίνουν καὶ πάντα ἐν 
- ᾽ ω δ ἰδό Ὃ 4 δί Α 

πᾶσιν ἀκριβῆ τε καὶ ἀδόνητον. ς τήν τε δίαιταν τούς 
Ι͂ ΩΝ ᾽ 

τε τρόπους εὐσταθής τε ὧν καὶ ἀπεξεσμένος, γαστρός τε 
-Ὁ“ :) 

ἐκράτει μόνοις τοῖς ἀναγκαίοις καὶ εὐπορίστοις χρώμενος, 
ἴ Ε ς ᾿Α - ξ 2 , ᾽ , 

τῶν τε ἄλλων ἁπάντων οἷς ὁ ἐκδεδιῃτημένος ἐγκαλλωπί- 
53 Χ ἴω ἴα 

ζεται βίος Ἢν δὲ τὰς ἐντεύξεις τοῖς πολλοῖς οὐκ 
3 , Ων Ν 3 ν 2 ΄ Ἁ Ν Ρ] Ν ᾽ 

εὐπρόσοδος οὐδὲ τὰς ἀκοὰς ἀνειμένος" τὸ μὲν εἰδὼς εἰς 
" Ν Ν 5 ’ὔ ῇ ᾿ Ν 

περιφρόνησιν ἄγον, τὸ δὲ εἰς θωπείας φέρον. Τὰς μὲν 

2 ῬΙὰ5 καὶ ΟΠ. Ζν 4 ἔμελλον ΡΒ ν 5. περιόντες Α 15 ᾿Ανατό- 
λιον τ6 εἷς] τις Ζν 235 ἄγων Α θωπείαν Ρ φέρων Α 

446 

25 

30 

35 

ΕΒ 
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ῳ , Ἷ 

οὖν ἐς αὐτὸν ἐσόδους σπανίας παρείχετο, καὶ ταύτας 
΄ Χ » Ἁ Ἁ ω 

ἐσπουδασμένων πέρι: τὰς δὲ ἀκοὰς τοῖς περιττοῖς ἀπέ- 
᾽ τος Ν Ἁ ’ ἥ χ “- 

φραττεν οὐ κηρῷ κατὰ τὴν ποίησιν, λόγῳ δὲ μᾶλλον" 

ὡς ἄριστα κλεῖν αὐταῖς τὸν λόγον εἶναι, εὐθέτως ἐν ταῖς 
- Χ . ᾽ 5 διαλέξεσιν ἀνοίγουσάν τε καὶ ἀποκλείουσαν. ᾿Αμαθίαν 

-»" ͵ὔ Ψ μι 

δὲ τοῦ θράσους τὴν μητέρα καὶ δειλίαν τὴν ἀπῳκισμένην 
͵ Ἁ ο Χ “ 

καὶ σύνθυρον αὐτῇ οὕτως ἀπώσατο, ὡς τὸ μὲν κινδυνευμα 
Ἀ ᾽ ᾽ Ἁ 

447 εὐβουλίαν εἶναι, τὸν δὲ ὄκνον ἀσφάλειαν, ἀνδρείας τε καὶ 
͵ -“ “ 5 ΄ δὴ «ς 

φρονήσεως τοῖς καιροῖς ὀχουμένων καὶ τὰς ἡνίας πρυτα- 
δ Ἁ ιο νευόντων πρὸς ὃ ἂν ἡ χρεία ἐπιτάττοι, καὶ τὴν ὕφεσιν 

Χ “ἃ. : “ [οὶ ς “ “ ᾿ Χ ε “ καὶ ἐπίτασιν αὐτῷ τῶν ὁρμῶν μέτρῳ τινὶ καὶ ῥυθμῷ 
“ ᾿ 4 μ᾿ 2 -“ ξφ " ᾽ “ γίγνεσθαι. Ἰ]ερὶ οὗ τελεώτερον ἐν τοῖς ἑξῆς εἰρήσεται. 

“ Ἀ ἃ ἂν Ἂ ΄ , « ΄ Οσος γὰρ καὶ οἷος τῇ βασιλείᾳ φυλακτέον, ἣ τρανότερον 
Ν » “ “ ᾽ , ᾿ οὖ » 3 τὸν ἄνδρα διεσάφησε, τῷ αὐτεξουσίῳ καὶ τὰ ἔνδον ἀνα- 

ι5 πτύξασα. 
φΦ Ν «Ψ ς “ Ν 3 ͵ Ξ ὡκὰ Οὗτος μὲν οὖν ὁ Μαυρίκιος τὰς ἐπιστρατεύσεις ποιη- ϑἴπιοο. Ἢ 

“ ΄ ΓἾ Ἔν συ 

σάμενος κατὰ τῆς ὑπερορίας, πόλεις τε καὶ φρούρια 

Πέρσαις ἐπικαιρότατα αἱρεῖ, λείαν τε τοσαύτην περιεβά- 
“ Χ ΄ Ψ , ς [ἡ 

οῆ. Ε5. λετὸ ὥστε τὰ σαγηνευθέντα αἰχμάλωτα ὁλοκλήρους 17οἱ. Ἐρὶ 
ἢ , ΩΝ ἢ ΝΕΙΒ 

"ονήσους καὶ πόλεις, ἀγρούς τε ἐρημωθέντας τῷ χρόνῳ 
ἐξοικῆσαι τήν τε γῆν ἐνεργὸν καταστήσασθαι πάντη 

Γ 9 τι [ο 

πρώην ἀὠγεώργητον οὖσαν, στρατόπεδά τε ἐξ αὐτῶν 
Ἂ , δ Ἂ » 3 Ἂ , συστῆναι πολύανδρα κατὰ τῶν ἄλλων ἐθνῶν μάλα γεν- 

“ Ἀ τω 5 - 

νικῶς τε καὶ ἀνδρείως ἀγωνισάμενα, πληρωθῆναι δὲ καὶ 
, «ς ’ ᾿ ᾽ Ἁ , [ 

25 πάσῃ ἑστίᾳ τὰς οἰκετικὰς χρείας, εἰς τὸ κουφότατον τῶν 
᾿ 

ἀνδραπόδων ἐκποιουμένων. 
Ω Ἂν ΄ Ν .ἶ “ δν “ [4] - 0. Συνανεπλάκη δὲ καὶ τοῖς ἀρίστοις ἸΠερσῶν τῷ Νιίκεερῃ. 

᾿ χ 1.3 , ῃ Ε ͵ ἣν ΧΝΗΙ 5 
τε Ταμχοσρόῃ καὶ ᾿Αδαρμαάνῃ μετὰ ἀξιολόγου στρατοῦ 

ἐπιστρατεύσασιν' καὶ ὅπως μὲν καὶ ὅ τι καὶ ὅπη πέπρακται, 
Μ , Ὰ ᾿ ΝΕ “Ὁ Μ΄ μι ς , ͵ 

30 ἄλλοι γραφόντων, ἢ καὶ παρ᾽ ἡμῶν ἴσως ἐν ἑτέρῳ λελέξεται 
“ , ῇ μᾳ 

πόνῳ, τῆς παρούσης πραγματείας ἕτερα μάλιστα κατετπ- 

2 περὶ δὲ τὰς 11ΌΥ1, σοΥΥ. 4]. 5 ἀνοιγνῦσάν τε Ζν 6 ἐπῳκισμένην 

ΘΕ ἡ αὐτῇ οτὰ. Α, αὐτῷ Ναὶ]. 8 ἀνδρίας ΤΡ 9 ὀχούμενον Α 
πρυτανεύοντ[ α] στ τα5. ἃ, πρυτανευουσῶν (ὮγΓ. ΙΟ ἐπιτάττῃ ν 

καὶ] ὡς ἢ 11 αὐτῶν ΡΒ ν 13 τρανώτερον ἃ ν, ροβί ἄνδρα ἰγδΔΏΒΡΟΙ. Ζν 

17 τὰς Β 18 περιεβάλλετο 1, “10 καὶ δηΐε τὰ Δα. Ρ σηγηνευ- 

θέντα Β 20 τῶν χρόνων ἐξοικίσαι Β 21 ἐσοικίσαι αὶ. 27 κ ἴῃ 

τηᾶῖρ. συνανεπλάκει Α τότε τἀμχοσρόη Α, Ταχοσδρώ Μεπαπά. 
Ταμχοσρώ ϑ5΄πτοο. 290 ὅ τι] ὅτε (Ὦγ. 
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Ν Ἀ , 

αγγελλομένης. Πίπτει δ᾽ οὖν ὅμως κατὰ τὴν παράταξιν 
“Ὁ “ ᾽ 

ὁ Ταμχοσρόης, οὐκ ἀνδρείᾳ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ, εὐλα- 
'Α Ν ῇ Ν “Ὁ }] Ἀ 7ὔ “ “ βείᾳ δὲ μόνῃ καὶ τῇ εἰς θεὸν Ἄλτει ἀποὺ στρατηγοῦ. 

εὐ ( ς Ἁ ͵ 3 - , 

Φεύγει δὲ καὶ ὁ ᾿Αδαρμαάνης κατὰ κράτος ἐν τῇ μαχῇῃ 
“ ’ὔ’ ᾿ , Ν »“ 

πταίσας καὶ πολλοὺς τῶν οἰκείων ἀποβαλῶν, καὶ ταῦτα - 
, ἃ “ - « -“ 

᾿Αλαμουνδάρου καταπροδόντος, ὃς τῶν Σκηνητῶν Ἠγεῖτο 
βαρβάρων, καὶ τὸν Ἐὐφράτην οὐχ ἑλομένου διαβῆναι 

“ “ ᾿Ὶ “ Φ ᾽ 

ποταμὸν καὶ συμμαχῆσαι τῷ Μαυρικίῳ κατὰ τῶν ἀπ 
“’ἅ», τὴ Ν ο 

ἐναντίας Σκηνητῶν ᾿Αράβων--ἀκαταγώνιστοι γὰρ τοῖς 
ἄλλοις διὰ τὴν τῶν ἵππων ὠκύτητα, οὔτε καταλαμβανο- 

ΓΟ Ψ 3 7 ᾿Ὶ "-“ 

μενοι εἴ που ἐγκλεισθεῖεν, καὶ τοὺς ἀπ᾽ ἐναντίας ἐν ταῖς 
ἊὉ ᾽ ἃ [4] 

ὑπαγωγαῖς προφθάνοντες---, καὶ Θεοδωρίχου ὃς τῶν Σκυθι- 
Ἂ 3 - ς - ν 9.5 Ν Ψ, ΄ δὴ Χ Α, 

κῶν ἐθνῶν ἡγεῖτο οὐδὲ ἐντὸς βέλους γενομένου, σὺν δὲ καὶ 
“ } 3 5 Ἂ 

τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν πεφευγότος. 
φ Χ Ν ω Ν Ι͂ 3 “ 

21. Τεγόνασι δὲ καὶ θεοσημεῖαι τὴν βασιλείαν αὐτῷ 
, " “ - ͵7] 

προφητεύουσαι. ἸΠόρρω γὰρ τῶν νυκτῶν ἐπιθυμιῶντί γε 
αὐτῷ τῶν ἀνακτόρων εἴσω τοῦ ἱεροῦ οἴκου τῆς ἁγίας καὶ 

, , Ἁ ἃὰ Ἁ “ πανάγνου παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὃς πρὸς τῶν 
Θ λΧ - “ἤ “ , Ἂς » Ν Ἂ εουπολιτῶν ᾿Ιουστινιανοῦ προσηγόρευται, τὸ ἀμφὶ τὴν 
« εἶ ἤ 7 7 ς 

ἱερὰν τράπεζαν παραπέτασμα πυρίφλεκτον γέγονεν, ὡς 
ἃ Ἀ "ἡ , ἴω ’, 

καὶ πρὸς ἔκπληξιν καὶ θάμβος ἐλθεῖν τὸν Μαυρίκιον καὶ 
“Ὁ Ν Ὁ“ ᾿ ὁ Ἁ , ξ »“ἅ , 

δεῖσαι τὸ ὅραμα' ᾧ παρεστὼς Γρηγόριος, ὁ τῆς πόλεως 
᾿] , 3 “ ἴω] [ 

ἀρχιερεύς, εἶπε θειασμοῦ τινος εἶναι τὸ χρῆμα, καὶ μέγιστα 
καὶ ἔξο α , ᾽ - ἪΝ ͵ δέ ε Ἁ Ἂ τὸ ἕ χα μηνύειν αὐτῷ. φάνη δέ οἱ κατὰ τὴν ἑῴαν 

Ν Ν ς Ν [4 ε ͵ “Ὁ “ 5 καὶ Χριστὸς ὁ θεὸς ὕπαρ ἐκδίκησιν ζητῶν, ὅπερ ἄντικρυς 
᾿ ἢ Ν βασιλείαν ἐδήλου. ἸΙαρὰ τίνος γὰρ ἂν ἢ παρὰ βασιλέως 

ἊΝ ᾽ “ “ 

καὶ οὕτως ἐς αὐτὸν εὐσεβοῦς τὰ τοιαῦτα ἐξήτησεν; 
3 “ Ν Ν ς , Υ , Ν 

Αξιόλογα δὲ καὶ ἱστορίας ἄξια πυνθανομένῳ μοι περὶ 

τούτων, καὶ οἱ ἐς φῶς αὐτὸν προαγαγόντες διηγήσαντο. 
«ς Χ Ν Ἶ μὰ » , Μ » “ 
Ο μὲν γὰρ φύσας ἔλεγεν ἄμπελον μεγίστην ὄναρ ἰδεῖν 

κατὰ τὸν καιρὸν τῆς αὐτοῦ συλλήψεως ἐκ τῆς σφετέρας 

κοίτης ἐκφῦσαι, καὶ βότρυς παμπληθεῖς καὶ ὡραίους 
ΓΝ ὦ ᾽ - ε 7 , 3 ἀν " 

αὐτῆς αἰωρεῖσθαι. Ἢ δέ γε μήτηρ παρ᾽ αὐτὴν ἔφασκε 
᾿ ᾽ , , Ἷ 7 Ν “ 

τὴν ἀπότεξιν εὐωδίαν ξένην τε καὶ παρηλλαγμένην 

4 ᾿Αρδαμαάνης Α 9 ᾿Αράβων] βαρβάρων ν 11 ἐγκλεισθείη Α. 
15 κα ἴῃ τηδῖρ. Α 25 ὑπερεκδίκησιν ν 26 παρὰ] περὶ Β ἂν ἴῃ 

τηδᾶῦρ. Α, οἵω. Ρ 27 ἐζήτησεν 2 28 μου α 29 παραγαγόντες ν 

233 ηωρῆσθαι Ζν πρὸς αὐτὴν Β κατ᾽ αὐτὴν ν 

448 

τό 

20 

28 

30 
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τὴν γῆν ἀναθυμιᾶσαι' πολλάκις δὲ καὶ τὴν λεγομένην 
Ἔμπουσαν μεταθεῖναι τὸ βρέφος ὡς τοῦτο βρώξουσαν, 

μὴ οἵαν δὲ γενέσθαι τοῦτο λυμήνασθαι. Καὶ Συμεώνης δὲ 

ἀγχοῦ Θεουπόλεως τὴν ἐπὶ κίονος στάσιν ποιούμενος, 
ἀνὴρ πρακτικώτατος καὶ πάσαις ταῖς ἐνθέοις ἀρεταῖς σι 

Ν , 

ἐπίσημος, πολλὰ ἔλεξέ τε καὶ πέπραχε τὴν βασιλείαν 
““ “ ς ΄ 

αὐτῷ μηνύοντα. Περὶ οὗ τὰ πρόσφορα ἡ ἑξῆς ἱστορία 

διαλέξεται. 
Ν Μ 22. Ὁ δέ γε Μαυρίκιος πρὸς τὴν βασιλείαν ἄνεισι, Νίοερα. 

τῇ ΑΣ ΧΥΠ ς 
ιο Τιβερίου πρὸς ταῖς ἐσχάταις ἀναπνοαῖς τυγχάνοντος καὶ ϑίπιος, ἔτ, το 

᾿Ξ ἘΝ 7 ᾿Ξ Εορῆδῃ. 

τὴν παῖδα Αὐγοῦσταν καὶ τὴν βασιλείαν ἀντὶ φερνῆς 5: 

τινος παραδόντος αὐτῷ, ὀλιγοστὸν μὲν βιώσαντος ἐν τῇ 

βασιλείᾳ χρόνον, ἀθάνατον δὲ μνήμην καταλελουπότος 
ν»,} Ῥ ᾽ὔ " "»" 0. Ν , 7 449 ἐφ᾽ οἷς πέπραχεν ἀγαθοῖς" ] οὐδὲ γὰρ λόγῳ περιληπτέον. 

Μ Ἁ Ἁ “Ὁ , Ἂ ’ ς 

τι "ΑΆριστον δὲ καὶ τῷ πολιτεύματι κλῆρον καταλέλοιπεν ὁ 

Τιβέριος τὴν Μαυρικίου ἀνάρρησιν" ὃς διένειμε καὶ τὰς 
»-" Ὶ ἣ Ν 

ἑαυτοῦ προσηγορίας, τὸν μὲν Μαυρίκιον, Τιβέριον, τὴν δὲ 
ω “ , 5 “ 

Αὐγοῦσταν, Κωνσταντῖναν προσειπών. Τί δὲ καὶ αὐτοῖς 
, “ [᾿] 

πέπρακται, τῆς θείας συναιρουμένης ῥοπῆς, ἡ ἑξῆς ἱστορία 
29 δηλώσει. 

« 29. Ὥς ἂν δὲ καὶ οἱ χρόνοι σὺν πάσῃ ἀκριβείᾳ ἀνα- 1. Ἐρπε-. 
“- ᾿ , ς , δ4 κε ς , γ13 

γραφεῖεν, ἰστέον ὡς βεβασίλευκεν ὁ ᾿Ιουστῖνος ὁ νέος, 
᾽ «ς Ν ἃ » ,ὔ Ἵ, Ν ΄ ᾿ “ καθ᾽ αὑτὸν μὲν ἔτη δυοκαίδεκα πρὸς μησὶ δέκα καὶ ἥμισυ, 

Ἁ ,ἷ Ν᾿ να Ἷ “ [ Ν ᾿ , Μ 

σὺν Τιβερίῳ δὲ ἔτη τρία μῆνας ἕνδεκα, τὰ δὲ πάντα ἔτη 
ἃ Ἁ 7 Ν Ά, 2 ΄ ΝΑ 5 " Ν ἕξ καὶ δέκα πρὸς μησὶν ἐννέα καὶ ἥμισυ: ἐβασίλευσε δὲ : σι 

. ΄ ὝΨΗ ΠΗ, " , ἂν λα ἢ 
καὶ Τιβέριος καθ᾽ αὑτόν τε ἔτη τέσσαρα᾽ ὡς συνάγεσθαι 

ν πὺ , ͵ “ ᾽ 7] ,, ’, 

απὸ Ῥωμύλου μέχρι τῆς ἀναρρήσεως Μαυρικίου Τιβερίου 
Ἂ Ὁ ὁ Ν 7 Ζ , ὃ δ , Ν 

, ὥς τε τὰ προλαβόντα τά τε παρόντα δεδηλώκασιν ἔτη. 
Ἁ [2 Ν ς -“ λ ἈΝ “ 2 “- 

24. Σὺν θεῷ δὲ ἡμῖν καὶ τὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ς , “ 6 7, 

30. ἱστορίας εὐσυνόπτως ἀπόκειται διὰ τῶν ἱστορημένων, 
μέχρι μὲν Κωνσταντίνου ᾿ὐσεβίῳ τῷ Παμφίλου, ἐξ 

ι ἀπὸ απίε τὴν γῆν αἀάα. Α τὴν γῆν... λεγομένην οἵη. Ρ 2 οἵαν] 

οἵ Ρ 9 κβ ἴῃ ππᾶῖρ. ἃ 12 ὀλίγος τὸν Α ι6 ὃς] ὧν 18 ΚΎ 
ἴῃ τηαῦσ. Α δὲ] δὴ ν 19 συναιρομένης (Ὦγ. ἑξῆς] ἑκτης Α, ἕκτη Ὁ 

21 συμπάση ϊ, 22 ῬΓΪῚ5 ὁ ΟἿ. ΖΚ 23 καθ᾽ ἑαυτὸν ΖΚ 25 ἐννέα] 

ὀκτὼ ἃ αἰζογιμῃ καὶ οἵα. ΑΒ ν “26 καθ᾽ ἑαυτὸν Ζν τε. Ρ 
28 ροβί Τιβερίου σϑραίϊατη νασαπτὴ ἔθγα Ψ 1 Π|. Β ὡς τά τε Οἢγ. 

20 κὃ ἴῃ τηᾶῖρ. Α ξὺν 21 μὲν] μὲν οὖν ΡΒ ν 



21ὃ ΕΝΑΘΚΙΙ 

ἐκείνου δὲ μέχρι Θεοδοσίου τοῦ νέου, Θεοδωρήτῳ, Σωζο- 
οὶ Ν τς ἂ; ε Ν {ἘΠῚ 5.7 ᾿ 

μενῷ τε καὶ Σωκράτει, καὶ ὧν ὁ παρὼν ἡμῖν ἐξέλεξε πόνος. 

Καὶ ἡ ἀρχαία δὲ καὶ ] ἡ θύραθεν ἱστορία καθ᾽ εἱρμὸν 450 
- ἱ Ν τοῖς φιλοπόνοις διασώζεται, Μωσέως μὲν γὰρ ἄρξαντος 

“Ὁ “Ὁ ᾿Α ἱστορίας καὶ συγγραφῆς, ὡς τοῖς τὰ περὶ τούτων συν- 
“ “Ὁ ΄ ᾽ ᾽ ν [4] , 

αγωγοῦσι σαφῶς ἀποδέδεικται, καὶ ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου 
[οὶ “ “ ἧς ἀληθῶς γράψαντος ἐξ ὧν ἐντυγχάνων τῷ θεῷ μεμάθηκεν 

“ι Υ ἀνὰ τὸ Σινᾶ ὄρος, καὶ ὧν οἱ μετ᾽ αὐτὸν τὴν ἡμετέραν 
προοδοποιοῦντες θρησκείαν διὰ τῆς θείας ἀπέθεντο γρα- 

-“" φ , 

φῆς. Πολλὴν δὲ καὶ ᾿Ιώσηπος ἔγραψεν ἱστορίαν, χρειώδη 

ἐς ἅπαντα τυγχάνουσαν. 

Ὅσα δὲ εἴτε μυθώδη εἴτε μετὰ τῶν ἀληθῶν γεγένηται, 
ς 7 ᾿ “ 5 ,ὔ ῇ Ἂν [ἡ ΄ 

Ελλήνων τε καὶ τῶν ἀρχαίων βαρβάρων πρὸς ἑαυτούς 
᾿ Ν 5 , Ἶ Ἃ » οἶ » 

τε καὶ πρὸς ἐκείνους διαγωνιζομένων, ἢ εἴ τι καὶ ἄλλο 

ἐξειργάσθη ἐξ ὅτου ἀνθρώπους ἱστόρησαν εἶναι, Χάρακί 
΄ ἤ 

τε γέγραπται καὶ ᾿αφόρῳ καὶ Θεοπόμπῳ καὶ ἄλλοις 
2 Ἷ ἰ Ν δι λ , , “ ἀναρίθμοις. Αἱ δὲ κατὰ “Ῥωμαίους πράξεις πᾶσαν κο- 

Ἁ - Ἃ 
σμικὴν ἱστορίαν ἐν ἑαυταῖς περιλαμβάνουσαι, ἢ εἴ τι καὶ 
» ΄ " 2 ε Ἁ ΄ " Ν ᾽ ἄλλο γέγονεν εἴτε ἐς ἑαυτοὺς διαιρουμένων εἴτε καὶ καθ 

Υ͂ ᾿ »“,ἌΚ ς 

ἑτέρων πραττόντων, πεπόνηται Διονυσίῳ μὲν τῷ ᾿Αλι- 
καρνασεῖ, ἀπὸ τῶν λεγομένων ᾿Αβορυγίνων τὴν ἱστορίαν 
«ς 7 , οῖστ; , , 2 5 , Ν 

ἑλκύσαντι μέχρι τοῦ ᾿Ἢπειρώτου Πύρρου ἐξ ἐκείνου δὲ 
, ω Ψ' , Ψ Ἂ 

Πολυβίῳ τῷ Μεγαλοπολίτη, καταγαγόντι ἕως τῆς Καρ- 
δό ς Ἄ {2 3 ἣΝ ᾽ [ο ὃ 4 χηδόνος ἁλώσεως. ἽΔΑπερ ᾿Αππιανὸς εὐκρινῶς διέτεμεν, 

ἴω ἃ ὑ 

ἑκάστην πρᾶξιν εἰς ἕν ἀγείρας, εἰ καὶ κατὰ διαφόρους 
, , ς Υ' 

γέγονε χρόνους. Καὶ τὰ μετ᾽ ἐκείνους ὡσαύτως εἰργα- 
“) , 

σμένα, Διοδώρῳ τε τῷ Σικελιώτῃ πεποίηται τὰ μέχρις 
Ψψ “ , ᾿Ιουλίου Καίσαρος, καὶ Δίωνι. τῷ Κασσίῳ ηράψαντι 

᾽ὔ “ “ 

μέχρις ᾿Αντωνίνου τοῦ ἐξ ᾿Εμεσῶν. ᾿Ἐκθεμένου δὲ τὰ 
“ νι δ “ ἈΝ ᾿, “ 7 

τοιαῦτα καὶ ᾿ΗἩρωδιανοῦ, τὰ μέχρι τῆς Μαξιμίνου τελευ- 

τῆς δηλοῦται. Νικοστράτου τε τοῦ σοφιστοῦ τοῦ ἐκ 
Τραπεζούντων συγγράψαντος, τὰ ἀπὸ Φιλίππου τοῦ μετὰ 

2 ὧν] ὃν ΖΥ 4 γὰροτῃ.ν 6 καὶ] τὰ Ζν 8 ὧν] ὃν Α 

το Ἰώσιππος Α τό καὶ Θεοπόμπῳ καὶ ᾿Εφόρῳ ν 17 Ῥωμαῖοι Α 

18 ἑαυτοῖς 1,Β αὐτοῖς ΡΥ παραλαμβάνουσαι Β 10 εἴτ᾽ “ἐς ΡΒ Ὺ 

αὐτοὺς Β διαιρούμενον ἃ 20 πράττον Α εχρβοίεβ πεπόνηνται 

24 ᾿Απιανὸς ΒΝ 27 πεπόνηται (ὮγΓ. 20 ᾿Εμέσης Ζν 20 Μαξέί- 
μουν 32 Τραπεζοῦντος ὅν 

15 

20 
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Γορδιανὸν ἐκτίθεται ἕως ᾿Οδαινάθου τοῦ ἐκ Παλμυρῶν καὶ 
“ “ Ἁ “ » “ ᾽ 7 Ἀ 

τῆς Οὐαλλεριανοῦ πρὸς Ἰ]έρσας αἰσχρᾶς ἀφίξεως. Καὶ 
- ῇ ᾿ ἴω 

Δεξίππῳ δὲ πλεῖστα περὶ τούτων πεπόνηται, ἀπὸ μυθικῶν 
7, ω Ν 

ἀρξαμένῳ καὶ λήξαντι ἐς τὴν Κλαυδίου τοῦ μετὰ Γαλ- 
, Ἶ ἐν , 

5 λιηνὸν βασιλείαν: οἷς συνανείληπται περὶ ὧν Ἱζάρποι 
Ἁ Χ «ς ᾿ “ 

καὶ ἕτερα βάρβαρα ἔθνη κατὰ τὴν Ελλάδα καὶ Θρᾷκην 
-“ ΜΝ ᾿ }] 7 Ν καὶ ᾿Ιωνίαν διαπολεμοῦντες ἔπραξαν. Καὶ Εὐσέβιος δὲ 

“ “. “ 3 Χ [4 

ἀπὸ ᾿Οκταβιανοῦ καὶ Τραϊανοῦ καὶ Μάρκου λαβὼν ἕως 
- ω ΄ νΝ Ν ἰφ 

τῆς τελευτῆς Κάρου κατήντησεν. Γέγραπται δὲ περὶ τῶν 
“ 7 Ν ΑΙ “ ᾿ ᾽ΔΑ. 7 Κ ὃ ΄, ιο χρόνων τούτων ἔνια ᾿Αρριανῷ τε καὶ ᾿Ασινίῳ Κουαδράτῳ. 
1Π ᾿ δὲ “ ξεν“ Α »" 7 ς “ έ ι 

ερὶ δὲ τῶν ἑξῆς χρόνων Ζωσίμῳ ἱστόρηται μέχρις 
“ , 53 

᾿Ονωρίου καὶ ᾿Αρκαδίου τῶν βασιλέων: καὶ ὅσα μετ 
“Ὁ Ν ς , 

45] αὐτοὺς συνείλεκται ἸΠρίσκῳ τῷ ῥήτορι, καὶ | ἑτέροις. 
ἽΑπερ ἅπαντα Εὐσταθίῳ τῷ Ἐππιφανεῖ ἐπιτέτμηται παν- ϑυῖάα 5.ν. 

΄ 2 , 4 ΒΝ Ἂ “ «ς ΄ ἐλ “ τ ἄριστα ἐν δύο τεύχεσιν, ἑνὶ μὲν ἕως ἁλώσεως ᾽Ιλίου, τῷ 
- ᾿ δὲ ἑτέρῳ ἕως δωδεκάτου ἔτους τῆς ᾿Αναστασίου βασιλείας. 

Κ Ν Π ᾽ὔ δὲ ὍΔΕ ἡ ᾽ς οὗ ἐξ »: ἕ Ψ αἱ ἸἹΙροκοπίῳ δὲ τῷ ῥήτορι πεποίηται τὰ ἐξ ἐκείνου ἕως 
“- 3 “ , ΚὯ Ν ᾿ 2 , δὲ Ὰ ΗΑ τῶν ᾿Ιουστινιανοῦ χρόνων. Καὶ τὰ ἐχόμενα δὲ τούτοις 701. Ἐρίρῃ. 

Ξ « Ἕ ΙΝ 
᾿Αγαθίᾳ τῷ ῥήτορι καὶ Ἰωάννῃ ἐμῷ τε πολίτῃ καὶ συγγενεῖ 573 

“Ὁ , “ 

20 καθ᾽ εἱρμὸν ἱστόρηται, μέχρι τῆς Χοσρόου τοῦ νέου πρὸς 
«ς ἔ “- ΆἍ, - 2 Ἁ » “ ’ 2 Ρωμαίους φυγῆς καὶ τῆς ἐς τὴν αὐτοῦ βασιλείαν ἀπο- 

“ Ἁ »“ 

καταστάσεως: Μαυρικίου μηδαμῶς πρὸς τὴν πρᾶξιν 

ἐλινύσαντος, ὑποδεξαμένου δὲ βασιλικῶς, καὶ μάλιστα 
, 

τάχιστα εἰς τὴν βασιλείαν χρήμασί τε μεγάλοις καὶ 

25 στρατεύμασι καταγαγόντος" εἰ καὶ μήπω ἔτυχον ἐκδε- 
δωκότεςς. Περὶ ὧν καὶ ἡμεῖς τῆς ἄνωθεν ἐπιτρεπούσης 

᾽ ᾽ὔ ᾿] - " - Ἁ 7 7 

εὐμενείας ἐν τοῖς ἐφεξῆς τὰ πρόσφορα λέξομεν. 

Τέλος τοῦ ε΄ τόμου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐαγρίου. 

Ι Παλμύρας :Ζν 2 Βαλλεριανοῦ 2 3 ἀπὸ Σκυθικῶν Να]., ρῬεΓΡΕΥ δὴ 
4 ἀρξαμένων Β Γαλληινὸν Α Γαλλιῆνον Ζν 5. οἷς] ᾧ Ζν συνα- 

λείπται Β 8 ἀπὸ οῃχ. Ρ Ιο ᾿Αριανῷαν καὶ] καὶ καὶ Α 
14 Εὐσταθίου Α Ι5 ἕως] ἀπὸ, 51 συμ το] 1415 αιδάτγαγεϊ, τηδ]]εῖ 

ΟΙεγε .8γε. Ζεοίίδελγο Ν 4.38 17 πεποίηται...1τ9 ῥήτορι οτχ. Ῥ 18 τουτὶ 
ΖΥ, τούτων ΜΊ]]ΕΥ, ταυτὶ ἢ 19 ᾿Αγαθίῳ ν 23 ἀποδεξαμένου ΜΊΠΠ]ΕΥ 

25 εἰ καὶ μήπω ἔτυχεν ἐκδεδωκώς (5.11. ᾿Ιωάννης) 7660 (νεἰεγετεγεέφγσμεζ. 
214 εἷε72 σγίεελ, ΑἸγελοηλίςί. τη6 26 ροϑβί ἐπιτρε[πούσης] Ἰποὶρῖὶ ἔ. 1447 ΑἹ 

28 οἵη. Α3 τῆς... Εὐαγρίου οτὰ. Β 
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ἱστορίὰς ΕΥ̓ΔΓΡΙΟΥ οχολδοτικοῦ" 

α΄. Περὶ τοῦ γάμου Μαυρικίου καὶ Αὐγούστης. 

β΄. Περὶ ᾿Αλαμουνδάρου τοῦ ΣΞαρακηνοῦ, καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 

Νααμάνου. 5 

γ. Περὶ τῆς στρατηγίας ᾿Ιωάννου καὶ Φιλιππικοῦ, καὶ ὧν 

πεπράχασι. 

δ, Περὶ τῆς στρατηγίας ἸΤρίσκου, καὶ ὧν πέπονθεν ὑπὸ τοῦ 

στρατοῦ ἐπαναστάντος αὐτῷ. 

ε. Περὶ τῆς Τερμανοῦ εἰς τὴν τῶν ὅλων ἀρχὴν ἀκουσίου το 

κατασχέσεως. 

ς΄. Ὡς ὁ βασιλεὺς Φιλιππικὸν πάλιν ἐξαπέστειλεν, ὁ δὲ 

στρατὸς τοῦτον οὐ παρεδέξατο. 

ζ. Περὶ Τρηγορίου τοῦ Θεουπόλεως, καὶ τῆς κατ᾽ αὐτοῦ 

γενομένης συκοφαντίας, ὅπως τε ταύτην ψευδῆ διήλεγξεν. 15 

η΄. Ὡς πάλιν ὑπὸ σεισμῶν ἡ Θεούπολις ἔπαθεν. 

θ. Ὡς οἱ Βάρβαροι θαρρήσαντες τῇ τοῦ στρατοῦ κατὰ τοῦ 

βασιλέως ἀποστάσει τούτοις προσβαλόντες ὑπὸ Γερμανοῦ ἡτ- 

τήθησαν. 

(. Περὶ τῆς τοῦ βασιλέως εἰς τοὺς ἀποστάτας φιλανθρωπίας. 30 

ια. ὭὩς Τρηγόριος ὃ Θεουπόλεως εἰς διαλλαγὰς ἐξαπεστάλη 

τοῦ στρατοῦ. 

ιβ΄. Δημηγορία Τρηγορίου πρὸς τὸν στρατόν. 

ιγ. Ὅτι μετὰ τὸ δημηγορῆσαι Τρηγόριον, μετέθεντο ταῖς 

γνώμαις οἱ στρατιῶται, καὶ πάλιν δέχονται Φιλιππικὸν στρατηγόν. 1- 

ιδ. Περὶ τῆς ἁλώσεως Μαρτυροπόλεως. 

2 σχολαστικοῦ] σχουλαστικοῦ τοῦ ᾿Επιφανέως Β, οτχ. Α} 3 τοῦ οτη. 

Ρ 8 τῆς οὐ. ΤΑἱϊν 1Ιο ἑκουσίου ΒΑ 15 ὡς ροβί ταύτην Δἀ4. ῬΑ 
τό Θεούπολεις [, 17 στρατοῦ] στρατηγοῦ 18 Τερμανῶν Ρ 

20 ἀποστάτους Α! 
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ι΄. Περὶ τῆς στρατηγίας Κομεντιόλου, καὶ ἁλώσεως τοῦ 

Ὄκβας. 

ις΄. Περὶ τῆς ἀναιρέσεως Ὁρμίσδου. 

ιζ. Περὶ τῆς πρὸς ἡμᾶς φυγῆς τοῦ νέου Χοσρόου. 
΄ ε ε οὖ ΄ὔ ἃ Ν » 3 ϑ 

5 ιη. ὭὩς ὁ βασιλεὺς Τρηγόριον καὶ Δομετιανὸν εἰς ἀπαντὴν 

Χοσρόου ἐξαπέστειλεν. 

ιθ΄, ὩὭὩς πάλιν τὴν ἀρχὴν Περσῶν Χοσρόης ἔλαβε, Ῥωμαίων 

αὐτῷ συναραμένων. 
΄ “ ΑΥΓΑΔ τς ὩΣ ἄν ΜΈΣ ΄ 3 “, 

κ΄. Ὅτι κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ ἡ ἁγία μήτηρ ἦν Τολανδούχ. 
’ Ν « μ᾿ ΄ 5 ’ “ ε ’ὔ , 

ῖιο κα΄. Περὶ ὧν ἔπεμψε Χοσρόης ἀναθημάτων τῷ ἁγίῳ μάρτυρι 

Σεργίῳ. 
κβ΄. Περὶ Νααμάνου τοῦ ΣΞαρακηνοῦ. 

κγ΄. Περὶ τῆς τελευτῆς τοῦ ἐν ἁγίοις Συμεὼν τοῦ Στυλίτου 
“ , 

του νέεου. 

5 κδ΄. Περὶ τῆς τελευτῆς Πρηγορίου ἐπισκόπου Θεουπόλεως, καὶ 
3 ’ὕ ] ᾽ὔ 

ἀποκαταστάσεως ἈΑναστασίου. 

5 ἀπάντησιν ΑἹ Ιο μάρτυς Α 12 Νααβάνου ΑἹ 
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΟΜΟΣ «ς΄ 

΄ , Ν ον 
1. Μαυρίκιος δέ, ἐπεὶ παρέλαβε τὴν ἀρχήν, πρῶτα μὲν 

Χ ᾿Ν Ν , 2 7ὔ Ν Ν Ὗ Ἷ 

τὰ περὶ τὸν γάμον ἐξηρτύετο, καὶ κατὰ τοὺς βασιλικοὺς 5 
θεσμοὺς Αὐγοῦσταν, τὴν καὶ ἹΚωνσταντῖναν, ἐσοικίζεται, 

Ἂ [2 “Ὁ ΄ 

τῆς τε τῶν γάμων πομπῆς μεγαλοπρεπῶς γεγενημένης 
ςε “ Ἂ ΄ 

δημοθοινίας τε καὶ ἀγερωχίας ἑκασταχοῦ τῆς πόλεως. 
“ Ν Ὁ ΄ , Ν Ψ Παρῆσαν δὲ τῷ γάμῳ θεοσέβειά τε καὶ βασιλεία δορυ- 
“ 7 2 λ “ Ν 

φοροῦσαί τε ἐκπρεπέστατα καὶ δωροφοροῦσαι τὰ τιμιώ- το 
ς ᾿ 4 7 

τατα. Ἢ μὲν γὰρ πατέρα τε καὶ μητέρα παρείχετο, 
“ “ Ἂς , 

σεμνῇ πολιᾷ αἰδεσίμῳ τε ῥυτίδι τὸν γάμον ἁγιάσοντας, 
΄ὔ 

οὐχ ἱστορηθὲν ἐς βασιλέας πώποτε, ἀδελφούς τε καλοὺς 
Ν 

καὶ ὡραίους τὴν γαμήλιον πομπὴν σεμνύνοντας. Ἢ δέ 
3 μ “, ε , Ἂ ἣ 3 “- 

γε ἀμπεχόνην χρυσόπαστον, ἁλουργίδι καὶ λίθοις ᾿Ινδῶν τ5 
΄ , “Ὁ [4] “Ὁ 

κεκοσμημένην, στεφάνους τε χρυσῷ πολλῷ καὶ ταῖς ἐκ 
ἢ 

λίθων ποικιλίαις τε καὶ διαυγείαις τιμαλφεστάτους, ἅ- 
Ἁ ᾿] Ἷ Νῇ ν 

παντάς τε τοὺς ἐν ἀξιώσεσι περὶ τὴν αὐλὴν καὶ στρατείαις 
,ὔ ,» ΄ 

ἐναριθμίους, κηρούς τε γαμηλίους ἐξάπτοντας μεγαλο- 

πρεπῶς τε ἐσταλμένους καὶ ἐξ ὧν γνωρίζοιντο, καὶ τὴν 50 
Ν 5 “- “Ὁ Ὁ 

νυμφαγωγὸν πανήγυριν ἀνυμνοῦντας: ὥστε τῆς πομπῆς 
“-“ 3 “᾿ 

ἐκείνης μηδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις σεμνοπρεπέστερον ἢ 
᾿ , Ἷ 

εὐδαιμονέστερον γενέσθαι πώποτε. Καὶ Δαμόφιλος |, μέν 454 
Ν Ν « 3 , 7 ᾿ 

φησι τὰ κατὰ Ῥώμην ἀναγράφων, Ι]λούταρχον τὸν 

1: ᾿Επιφανέως... ἐπάρχων] καὶ ἀπὸ ἐπάρχων τοῦ ᾿Επιφανέως ΒΑ 

6 Κωνσταντῖναν] Κωνσταντίαν Ῥ 9 γάμῳ] μεγάλω Ρ 11 τε ΟΠ]. 

ῬΒΑϊΙ͂ν 12 ἁγιώσοντας 1], 20, τε] τε καὶ Β γνωρίζοιτο ΑἹ 
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γ΄ “ “Ὁ ᾽ “ -“ Ν , Α , » ,, 

Χαιρωνέα σαφώς εἰπεῖν ὅτι διὰ ταύτην μόνην ἐσπείσαντο 
᾽ .᾽ ᾿ 

πρὸς ἀλλήλας ἀρετή τε καὶ τύχη. ᾿Εγὼ δὲ ἂν φαίην ὡς 
, Ν ᾽ 7 - κ , “ 

θεοσέβειά τε καὶ εὐδαιμονία ἐπὶ Μαυρικίῳ μόνῳ οὕτω 
7 ΄' ’ὔ ͵ Χ " Ν 

συνηλθέτην, τῆς θεοσεβείας βιασαμένης τὸ εὔδαιμον καὶ 
͵ 2 ,ὔ περιτρέπεσθαι παντάπασιν οὐκ ἐνδούσης. ᾿Εσπούδακε 

Ν Ν » 5 [ο] ’ , 2 Ν εν ἃ 3 - 

δὲ λοιπὸν οὐκ ἐν τῷ σώματι μόνῳ, ἀλλὰ γὰρ καὶ ἐν τῇ 
κ ΄ 

ψυχῇ περιβαλέσθαι τὴν ἁλουργίδα καὶ τὸν στέφανον. 

Μόνος γὰρ τῶν πρώην βασιλέων ἑαυτοῦ βεβασίλευκε, 
, ἥ , καὶ αὐτοκράτωρ ὄντως γενόμενος τὴν μὲν ὀχλοκρατείαν 

τῶν παθῶν ἐκ τῆς οἰκείας ἐξενηλάτησε ψυχῆς, ἀριστο- 
“- “ “ , 

κρατίαν δὲ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ λογισμοῖς καταστησάμενος, 
" ᾽ - Χ 

ζῶν ἀρετῆς ἄγαλμα ἑαυτὸν παρέσχετο πρὸς μίμησιν 
7 ν 

ἐκπαιδεύων τὸ ὑπήκοον. ἽΑπερ οὐ πρὸς θωπείαν εἴρηταί 
᾿] »-»“ 

μοι' τί γὰρ καὶ λελέξεται, ἀγνοοῦντος ἐκείνου τὰ γρα- 
φόμενα; Ἰ]αραστήσει δὲ ταῦθ᾽ οὕτως ἔχειν τά τε ἐκ τοῦ 

“ ͵ » “Ἁ ΄ ,ὔ “ 

θεοῦ δεδωρημένα γε αὐτῷ, τά τε παντοίως συνενεχθέντα, 
“- Ν Ν ᾽ 

ἅπερ ἡμῖν ὁμολογουμένως ἐς τὸν θεὸν ἀνακτέον. 
- “ ν ἐᾷ [4 5 2. Οὗτος πρὸς τοῖς ἄλλοις ἅπασι διεσπούδακε μη- Νίοερῃ. 

ν ὦ , . , φ: " ᾿ ΧΥΠΙ ΣῸ 
δενὸς τῶν ὑποδίκων τῇ βασιλείᾳ αἷμα παντάπασιν ἐκχέαι. 

»"» , Ψ 7 »“ τι 

᾿Αμέλει τουγαροῦν οὔτε ᾿Αλαμούνδαρον τῶν Σκηνητῶν 
, 

᾿Αράβων ἡγούμενον τό τε πολίτευμα αὐτόν τε καταπρο- 
«ς ΄ ’ “- , Ι 

δόντα, ὡς πρόσθε μοι δεδιήγηται, ἀνεῖλε: μόνης δὲ νήσου 
ν Ά Ν ᾽7ὔ 

προσετίμησε σὺν γυναικὶ καὶ τῶν παίδων ἐνίοις, καὶ πρὸς 
᾿ ΄ .] 7 , Ἁ Ν , “ 

τὴν Σικέλων ἐξοικίσαι. Νααμάνην δὲ τὸν τούτου παῖδα, 
“ “ ᾿ 7 

μυρίων κακῶν ἐμπλήσαντα τὸ πολίτευμα, Φοινίκην τε 17οιι. Ερβο5. 
ε ᾿ ͵, ἐδ δ ἐπ ἢ Ἶ 1ἰϊ 42 
ἑκατέραν Ἰ]αλαιστίνας τε ληϊσάμενον καὶ ἀνδραποδίσαντα 

κ εν Ν “4 

διὰ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν βαρβάρων, ὅτε ᾿Αλχλαμούνδαρος ἥλω, 
, ᾽ “ ΄ , ᾿ 3 “ 

πάντων αὐτοῦ θάνατον καταψηφισαμένων, ἐν ἐλευθέρᾳ 
“ -“ Ἁ μὰ 7 [4] «Ὁ Ν » ψ κ ,, 

φυλακῇ φρουρεῖ, μηδὲν ἐπέκεινα κακῶν" ἃ καὶ ἐφ᾽ ἑτέροις 
» ὔ , “ “ , 4 ἀναρίθμοις πέπραχεν, ὡς ἕκαστα προσφόρως λελέξεται. 

7] Ν .} ς “ 

35. ΠΕέπομφε μὲν οὖν ὁ Μαυρίκιος στρατηγὸν τῶν Νιδεερῃ. 
ε, ΄ Ν ἣ ᾽ ΄ » , ΕΣ ΧΥΙ τὸ 
ἑῴων ταγμάτων πρῶτα μὲν ᾿Ιωάννην Θρᾷκα γένος, ὅς 5ιιποο. ἴο, το 

Ν Ἃ { 

τινα μὲν πταίσας, τινὰ δὲ καὶ ἀναμαχεσάμενος, οὐδὲν ὅ 
Ἁ , ΝΜ , ᾽ Ρ] ᾽ν Ν μ᾿ τι καὶ λόγου ἄξιον πέπραχε" μετ᾽ αὐτὸν δὲ Φιλυππικὸν ϑιἴιπος. ἱ χ 

54. 

ι Χερωνέα Ἰ1ΌΥ], οοΥγ. 51. σαφῶς] σοφῶς Ναὶ. μόνον ῬΑῚ ἐπεί- προ στα 
σαντο Β 2 ὧς] καὶ Β 6 δὲ οῃ. Ρ μόνῳ οἵη. ν [ο ἀριστοκρα- 

τείαν ν 20 αηΐς ᾿Αμέλει ἰηϊΐ. σαρ. βὶμ Β 22 ὧς] καὶ Β ὡς καὶ Ρν 

20 ἕτέροις, φε 5: ρεῖβου., Β 
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᾿ν Χ δ... ἘΝ Ψ Ν εἰ - ᾿ “ - 
κῆδος πρὸς αὐτὸν ἔχοντα, τὴν ἑτέραν γὰρ ταῖν ἀδελφαῖν 

αὐτοῦ γεγαμήκει. Ὃς καὶ κατὰ τὴν ὑπερορίαν διαβὰς 
4 Ν 5 μὴ “ , "εἰ Ἄ 

πάντα τε τὰ ἐν ποσὶ ληϊσάμενος, μεγάλων λαφύρων 

ἐγκρατὴς γέγονεν, εἷλέ τε πολλοὺς τῶν εὐγενῶν τε καὶ 
᾽ οὶ -“ , Χ [ο » Ὁ 2 Ν “ 

εὐπατριδῶν τῆς Νισίβεως καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐντὸς τοῦ 
σι 

“ Ἁ , ’, 

Τίγριδος ποταμοῦ. Συνεπλάκη δὲ καὶ ἸΤ]έρσαις, καὶ μάχης 
“ “ , “-“ 

καρτερᾶς γενομένης πολλῶν τε καὶ ἀξιολόγων Ἱ]ερσῶν 
. ᾿" 7 Ν 7, Χ Φ ΄ , 

ϑίπιος, ἰϊ 4,5 πττεπτωκότων, καὶ ζωγρίας πολλοὺς εἴλε, καὶ τινα λόχον 
3 ’ », “ ᾽ “ , ζ φ ἐκδραμόντα ἔν τινι τῶν εὐφυῶν γεωλόφων δυνάμενος ἐξε- 

“ 3 “ 5 “ 

λεῖν, ἐφῆκεν ἀπαθεῖς, ὑποσχομένους πείθειν τὸν σφῶν το 
’ 

βασιλέα εἰρήνης πέρι τὴν ταχίστην ἐκπέμπειν. Καὶ ἕτερα 

δὲ στρατηγῶν κατεπράξατο, τῶν περιττῶν καὶ ἐς τρυφὴν 
Ἁ , Ά, Ν ἀγόντων τὸν στρατὸν ἐλευθερώσας καὶ πρὸς τὸ κόσμιον 

Ν .} Χ Σ ᾿ “4 Δ Ἂ ὕ καὶ εὐπειθὲς αὐτοὺς χαλινώσας. “Α τοῖς συγγράψασιν 
δ , , ε Ἂ “ δ ῇ 

ἢ καὶ συγγράφουσι καταληπτέον, ὡς ἂν ἀκοῆς ἢ δόξης τ5 
» δ δ ΝΣ ῇ πὰ ς , ὍΣ ΄ 
ἔχοιεν ἢ καὶ ἐσχήκασιν' οἷς ὁ λόγος τῇ ἀγνοίᾳ περιολι- 

3 τὰ ΩΝ 7 , Ἀ σθαίνων καὶ ἀποχωλεύων, ἢ προσπαθείᾳ θρυπτόμενος ἢ 
3 “ , -“ 2 “Ὁ , 

ἀντιυπαθείᾳ τυφλώττων, τῶν ἀληθῶν διαμαρτάνει. 
2 » Ν ὃ Π “ Ἁ (ὃ , 

ΝίοερΗ. 4, Μετ᾿ αὐτὸν δε ΤΪρίσκος τὴν στρατηγίδα μέτεισιν 
ΧΙ τα 9 7 3 ΕῚ , , 5. Χ 5“, - ΟῚ 7 βίος, ἢ ἀρχήν, οὐκ εὐπρόσοδός τις, οὐδὲ ἄτερ τῶν ἀναγκαίων :ο 

ΤΠεορἤδῃ. Ξ , ἣ ᾿ ᾿ ῃ , 3. ἷἶνὮἮ 560 εὐπρόσβατος, τὸ πᾶν δὲ νομίζων καταπράττεσθαι εἰ τὰ 

πολλὰ καθ᾽ αὑτὸν εἴη, ὡς ἐντεῦθεν καὶ τῶν στρατευμάτων 
“ μὴ Ν ΄ ᾽ “5 

δέει μᾶλλον ὑπειξόντων πρὸς τὰ κελευόμενα. Ὅτε δ᾽ οὖν 
ἣ Ν ΓΙ ᾿ , . ς , 

πρὸς τὸ στρατόπεδον ἀφίκετο, οφρυάζων καὶ ὑπερβλέπων 
Νἷ , 3 

καὶ πρὸς τὸ κομπωδέστερον ἐξησκημένος, προὐτίθει τινὰ 25 
χ - - δὴ 

περί τε τῆς τῶν στρατιωτῶν ἐς τοὺς πολέμους καρτερίας, 
“- “ ᾿ς Φ ᾿ “ 

περί τε τῆς ἀκριβοῦς ἐξοπλίσεως καὶ ὧν ἐκ τοῦ δημοσίου 
« “ Χ 4 

κομίσαιντο. Οἱ καὶ πρώην περὶ τούτων πεπυσμένοι ἐς 
3 ᾿ Ν Ν δ." ξ ΄ 7 Η 

τοὐμφανὲς τὸν θυμὸν ἐξέρρηξαν, ὁμόσε χωρήσαντες ἔνθα 
3 ““ ε “Ὁ ο 

ἦν σκηνησάμενος, ληΐζονται μὲν βαρβαρικῶς ὅσα μεγα- 30 
. “.- “ “ 7 ἴω ͵ 

ϑίτηος, Π| 5 λοητρεπῶς αὐτῷ διεσκεύαστο καὶ τῶν κειμηλίων τὰ τιμιώ- 
“ Ν [οἷ 

τατα, μικροῦ | δὲ καὶ αὐτὸν διεχρήσαντο, εἰ μή τινι τῶν 456 
, “ 3 »Ἶ Ἂ ἃ Μ» ’ « 

παρόχων ἵππων ἐπιβὰς κατὰ τὴν "ἄδεσαν διεσώθη" ἣν 
πα χ ως Χ ΄ . ῇ ἐν , ΠῚ 7 Τοα. 13. καὶ πέμψαντες ἐπολιόρκησαν τὸν ΤΪρίσκον ἐξαυτούμενοι. 

4 ἀνεϊλέτε Βν  γεναμένης 1.Β 9 ἐξελεῖν] ἐξελθεῖν Β 

το ἰοτί. ἀφῆκεν 15 συγγράφουσι] συγγράψασι ΑἹ καταλειπτέον νογίϊί 
ψὶ. 22 κατ᾽ αὐτὸν ΡΑΙ͂ν εἴη] ἢ ΒΑ’ “8 τούτου Ρ 
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ὅ. Ὡς δὲ οἱ τῆς πόλεως οὐκ ἐνεδίδοσαν, ἀφέντες μὲν Νίοερῃ. 
αὐτοῦ Πρίσκον, βίᾳ δὲ καὶ χερσὶ ζωγρήσαντες Γερμανὸν 5ι 

ὙΠεορἤδη. Ν ) ,ὔ ’ Ἂ , [Ἵ 4 
τὸν ἐν Φοινίκῃ Λιβανησίας στρατιωτικῶν ταγμάτων ἡγού- 

-“ Ὁ «. , ᾽ 

μενον, χειροτονοῦσι σφῶν ἡγεμόνα τὸ γε ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ 
» ω ’ὔ “Ἁ ’ 

αὐτοκράτορα. Τοῦ δὲ ἀντιτείνοντος καὶ τῶν σφοδρότερον 
᾽ ’ Μ , » “- " Ὁ 3 Ἁ “ 

ἐγκειμένων, ἔριδός τε ἀμφοῖν οὔσης τοῦ μὲν μὴ βιασθῆναι, 

τῶν δὲ ἐξεργάσασθαι, καὶ τῶν μὲν ἀποκτανεῖν ἐνδεικνυ- 
“ ᾽ Ἁ « Ἁ 5 δέ [οἱ δὲ 7 ὃ} Ν “ μένων εἰ μὴ ἑκὼν ἐνδέχοιτο, τοῦ δὲ μάλα δὴ καὶ τοῦτο 

: ΄ ς », “ "ἢ ἷ 3 ΄ ἐνδεχομένου, ὡς οὔτε φοβοῖτο οὔτε καταπλήττοιτο, ἐτρά- 

ποντὸο ἐπί τινας αἰκιῶν τε καὶ λωβήσεων ἐπιχειρήσεις, 
ε' “ Γ. . 3, “Δ “ 

ἃς οὐδαμῆ ὑποίσειν αὐτὸν ᾧοντο' οὐ γὰρ ἂν καὶ τῆς 
-“ 7 , 

φύσεως καὶ τῆς ἡλικίας ἔσεσθαι ἀτεγκτότερον. Καὶ καταρ- 
7 Χ Ἁ ξάμενοί γε καὶ ἀποπειράσαντες αὐτὸν σὺν εὐλαβείᾳ τε 

-“ , Ν 

καὶ φειδοῖ, τέλος ἄκοντα βιάζονται συνθέσθαι τε καὶ 
“ ἽΝ Ἁ Ν “ 

διομόσασθαι ἢ μὴν τὰ πιστὰ φυλάξειν αὐτοῖς. "Εννθεν 
5 Ἷ ΄ Χ “ ΄ οὖν ἄρχειν ἀρχόμενον καὶ κρατεῖν κρατούμενον καὶ εἰλημ- 
,, , “ Χ , 

μένον δεσπόζειν σφῶν κατηνάγκαζον. Τοὺς δέ γε ἄλλους 
Α ἅπαντας ταξιάρχους, λοχαγούς τε καὶ χιλιάρχους, καὶ 

᾿ [τ ε , δ ὃ {ὃ “ 5 ὃ “4 ᾿: τοὺς ὅσοι ἑκατοστύος ἢ δεκάδος ἦρχον ἐκδιωξαντες, σφίσι 
“ ἃ 3 , » Ν Ἁ Γ 

χειροτονοῦσιν οὺς ἐβούλοντο, ἀναφανδὸν τὴν βασιλείαν 
» Ἁ “Ὁ » ’ 

βλασφημοῦντες, καὶ τῶν μὲν βαρβάρων μετριώτερον περὶ 
Ἁ -“ ἊΝ Ν , Δ ἘΣ δα 

τοὺς συντελεῖς τὰ πολλὰ διαγιγνόμενοι, συμμάχων δὲ ἢ 
Γ, 7 

πολιτείας δούλων καὶ μάλα γε ἀλλοτρίως" οὐδὲ γὰρ τα- 
- Ἃ “- Ν Ἷ 

κτοῖς μέτροις ἢ σταθμοῖς τὰς σιτίσεις ἐκομίζοντο, οὐδὲ 
, - 7 “ ᾽ 3. 

μόναις ταῖς ἀπονενεμημέναις ἠρκοῦντο, ἀλλ᾽ ἦν ἑκάστῳ 
ἃ Ν , 7 

θεσμὸς ἡ γνώμη καὶ μέτρον νενομισμένον ἡ βούλησις. 
-“ 7 ΧΝ 

06. Ταῦτα διαθήσοντα Φιλιππικὸν βασιλεὺς ἐκπέμπει: 
Δ ᾽ , ᾽ ᾽ δέ » Ν Ἂ Μ ) 7] 

ὃν οὐ μόνον οὐκ ἐσεδέξαντο, ἀλλὰ κἂν εἴ τινα ἐκείνῳ 
7 “ Ν “ ζ ὁ 

προσήκειν ὑπειλήφεσαν, περὶ τῶν ἐσχάτων ἐκινδύνευσεν. 

7. Ἐν τούτοις ὄντων τῶν πραγμάτων, ἐπάνεισι τῆς 
7, ς , 

βασιλίδος Τρηγόριος ὁ Θεουπόλεως ἐπίσκοπος, ἤδη τὸν 
“- ἈἉ Δ ς 7 7 ᾿] 

ἀγῶνα νενικηκὼς ὃν ἱστορήσων ἔρχομαι. ᾿Αστερίου τὴν 

Ι ἀφήσαντες 1,Ρ 3 Λιβανησίᾳ Ῥτοροη. Χ4]. 4 ἐπ᾽ αὐτοῖς 
ψαὶ. ἡ ἀποκτένειν 1, ἀποκταίνειν Β, ἰογτία556 ἀποκτεν εἴν 8 τοῦτον Β 

9 κατεπλήττοιτο Β κατεκπλήττοιτο ν᾽ 15 τεόσω ν 20 χειρο- 

τονοῦντες Β 21 μετριότερον παρὰ Αἱ 25 μοναῖς Να]. βεοσυία5 Μαβοι- 

Ιὰπὶ εἰ Ογ, ἀπονεμημέναις Β ν 28 ἐδέξαντο ΡΑΪ 20 προσέχειν 

τη} ΚΑ]. 21 βασιλείας Β ὁ] τῆς, ὁ ΞΙ ΡοΥβου., Β ὁ τῆς ν 

Ε. 15 

ΧΥΝῚ 11 
πηοσ. 11 2 

26ο 

ΝΊΠΕΡἢ. 
ΧΥΙΙ 11 

71οῆ. Ἐρῃς5. 
ν 17 

ΝΊΤΠΕΡΗ. 
ΧΥΝΙΪ 12 
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ῇ , ᾽7ὔ » [9] 

ἑῴαν ἀρχὴν διέποντος, ἔριδός τέ τινος συστάσης αὑτῷ τε 
ζω “Ὁ , 3 Ν 3 

καὶ Τρηγορίῳ, τὸ πᾶν τῆς πόλεως κεφάλαιον ἐς τὴν ᾿Αστε- 
“ ᾿ ͵ “ ρίου μοῖραν ἀπεκρίθη, προσέλαβε δὲ καὶ εἴ τι δημῶδες 

3 ἊΝ Ν , ““ “ λ 7 ἐν εἶ ἦν καὶ τὰς τέχνας τῇ πόλει συνεπλήρου. καστοι γὰρ 
ον Χ Ν ς Ἂ 

βεβλάφθαι τι ἐνισχυρίζοντο. Λοιπὸν δὲ καὶ ὁ δῆμος 5 
“ ΄ " 

ἀφείθη πρὸς τὰς κατ᾽ αὐτοῦ βλασφημίας. Αμφω τοιγα- 
- Ν ἣ, Ἧ 

ροῦν τὼ δήμω ἐς μίαν συνήτην γνώμην, καὶ κατά τε τὰς 
Ν Ἄν τ ᾿ 

λεωφόρους ἀνά τε τὸ θέατρον τὰς κατὰ τοῦ ἱερέως ὕβρεις 
ω “ Ὁ 7 ,ὔ 

ἐπεβόων, οὐδὲ τῶν ἀπὸ τῆς σκηνῆς τούτων ἀποσχομένων. 
Ν 7 Ν οι 2 [ο ἮἾ , 3 , δὲ Καὶ παύεται μὲν τῆς ἀρχῆς ᾿Αστέριος, ἐγχειρίζεται δὲ το 
7 3 7 Ν “ 7 ᾿ δ “ 

ταύτην ᾿Ιωάννης, πρὸς τοῦ βασιλέως κελευσθεὶς τὴν τῶν 
Ι͂ 

κινουμένων ζήτησιν ποιήσασθαι, ἀνὴρ οὐδὲ τὰ σμικρότατα 
μ᾿ , ΄ 

τῶν πραγμάτων, μή τί γε δὴ τὴν τοσαύτην ὑπόθεσιν διοι- 
-’ 

κήσασθαι οἷος τε ὧν. 
- Ψ Ν “ Ν , 2 Ξ Θορύβων τοίνυν καὶ ταραχῶν τὴν πόλιν ἐμπλήσας, τ5 

΄-“- “ ε  ἤ 

προγράμμασί τε χρησάμενος εἴ τις κατηγορεῖν τοῦ ἱερέως 
Ν ᾽ “ [ ͵ 

βούλοιτο, δέχεται γραφὰς κατ᾽ αὐτοῦ πρὸς τινος τραπέζης 
Ῥ [ω] “ 

ἀργυρίων προεστηκότος, λεγούσας τῇ τε οἰκείᾳ ἀδελφῇ 
5 [ο ἘςπὼμΜ τι Ἀ “ "ά ΄, Χ ἐπυπλακῆναι, ἑτέρῳ ἀνδρὶ συνοικεῖν λαχούσῃ" δέχεται δὲ 

᾿ “ “ ῇ 

καὶ παρ᾽ ἑτέρων τοιούτων περὶ τῆς εὐετηρίας τῆς πόλεως, :ο 
Ἑ » “ ν Ὺ) Υ ΑἹ Ν Χ 

ὡς αὐτοῦ ταύτῃ πολλάκις λυμηναμένου. Καὶ περὶ μὲν 
“Ὁ ΕΣ Γὰ Ἁ ι " τ ᾿ς Ν Ν “ » τῆς εὐετηρίας τὰς ἀπολογίας ὑπέδυ, περὶ δὲ τῶν ἄλλων 

βαϊσιλέα τε καὶ σύνοδον ἐπεκαλέσατο. ἹΠ]ερὶ τούτων οὖν 458 
“ Υ , 2 ζω 

ἐμοῦ παρεδρεύοντος καὶ παρόντος γε αὐτῷ κατὰ τὴν βασι- 
" , Ν » γ ς , Ν [ο ες ““ 

λέως γέγονε τὴν ἀπολογίαν ὑφέξων. Καὶ τῶν ἑκασταχοῦ 25 

πατριαρχῶν, τῶν μὲν δι’ ἑαυτῶν, τῶν δὲ καὶ δι᾿ ἑτέρων 
“ , ΄ “ “ 

τῇ ζητήσει παραγενομένων, προσέτι δὲ καὶ τῆς ἱερᾶς 
“Ὁ - “Ὁ 

γερουσίας καὶ πολλῶν ὁσιωτάτων μητροπολιτῶν, τῆς 
ς ᾿΄ ΄ Ν Ἁ Ρ] “ “ΝΣ 

ὑποθέσεως δοκιμασθείσης, μετὰ πολλοὺς ἀγῶνας κρατεῖ 
Ἵ Ν , , ὥστε τὸν κατήγορον νεύροις αἰκισθέντα καὶ τὴν πόλιν 3ο 

᾽ “ ἴω “ 

περιαχθέντα ἐξοστρακισμοῦ προστιμηθῆναι. Ἐντεῦθεν 
3 , Ἂν ᾿᾿ »-“ “ 

οὖν ἐπάνεισι πρὸς τὸν οἰκεῖον θρόνον, τῶν στρατευμάτων 
“Ὁ 

στασιαζόντων καὶ Φιλιππικοῦ ἀμφὶ Βέροιαν καὶ Χαλ- 
, ἢ Ψ. 2 ͵ὔ 

κίδα τὰς πόλεις ἐνδιατρίβοντος. 

2 κεφάλ[αιον] ἐἀναῃ. Ῥ 6 τοιγαροῦν Ὀΐϊ5 Ρ 18 προεστηκότων Β 

19 ἐπιπλακέναι ΤΙΡΒ ν ἑτέρω τε ΤΡ 21 ταύτης ᾿1ὈΥΪ ν, ΟΟΥΓ. 

(τ. 23 οὖν] μὲν οὖν ν 24 πρεδρεύοντος 
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7 [ω] Ὶ Ἀ -“ ὰ 

8. Καὶ τεσσάρων διαγενομένων μηνῶν μετὰ τὴν αὐτοῦ Νίοερῃ. 
Ν ς ἃ 

ἄφιξιν, ἔτος ἕβδομον καὶ τριακοστὸν καὶ ἑξακοσιοστὸν 1 
7 ῇ 4. ἃ ἄγ. Χ » 

χρηματιζούσης Θεουπόλεως, μετὰ ἕν καὶ ἑξηκοστὸν ἔτος 
“- “ “- Ἀ Ν , Ν 7 

τῶν προτέρων σεισμῶν, ἐμοῦ κατὰ τὴν ἕνην καὶ νέαν 
ω Χ , ͵ 

ἡμέραν τοῦ Ὑπερβερεταίου μηνὸς κόρην παρθένον νυμ- 
΄ ε Ξ Ἀ “ 

φεύοντος, καὶ τῆς πόλεως ἑορταζούσης καὶ δημοτελῆ 
. } , 

πανήγυριν ἀγούσης περί τε τὴν πομπὴν καὶ τὴν παστάδα, 
» Ἁ ,ὔ ᾽ 7] “ Ν ἈΝ ΄ 2 

ἀμφὶ τρίτην ἐπιλύχνιον ὥραν, βρασμὸς καὶ κλόνος ἐπεὰλ- 
θό Ν “ Χ , , Ν Ν δὲ 

ὄντες τὴν πᾶσαν μὲν κατέσεισαν πολιν" τὰ πολλὰ ὃὲ 
Ν ͵ ᾽ “ “ 7 ᾽ 7 “ 

καὶ κατήγαγον αὐτῶν τῶν βάθρων ἀναβρασθέντων, ὥστε 

πάντα τὰ περὶ τὴν ἁγιωτάτην ἐκκλησίαν ἐς ἔδαφος 
ω , ω ς 7 “Ὁ 

ἐνεχθῆναι, μόνου τοῦ ἡμισφαιρίου περισωθέντος, ἐκ τῶν 
Ρ] ζ΄ ἴω 

Δάφνης ξύλων πρὸς ᾿Εφραιμίου διασκευασθέντος, ἐκ τῶν 
᾽ “ [ “ 

ἐπὶ ᾿Ιουστίνου σεισμῶν παθόντος" ὅπερ ἐκλίθη ἐκ τῶν 
᾽ “ , Ν Ἀ , “ οὗ 5 , 

ἐφεξῆς κλόνων κατὰ τὸ βόρειον μέρος ὥστε καὶ ἀντερεί- 

δοντα ξύλα βαλεῖν, ἃ καὶ πεπτώκασι τῷ σφοδρῷ κλόνῳ 
“ ᾿ς 

ὑπονοστήσαντος τοῦ ἡμισφαιρίου καὶ ὡς ἔκ τινος κανόνος 
ἐς τὸν ἴδιον ἀποκαταστάντος χῶρον. ἸΠέπτωκε δὲ καὶ τὰ 

Ἁ »" 7] 4 7 πα ν ,ὔ ΕΥΣ 

πολλὰ τῆς καλουμένης ᾿Οστρακίνης, καὶ ὃ πρόσθεν ἔφαμεν 
Ν 7  ᾿ 

Ψηφίον, καὶ σύμπαντα τὰ καλούμενα Βυρσία, καὶ τὰ περὶ 
Ν Ν “ ΄ “ “ 

τὸν πάνσεπτον σηκὸν τῆς θεοτόκου, μόνης τῆς μέσης στοᾶς 
, ,ὔ , Ν ᾿ 7 6 

παραδόξως σωθείσης. ἸΠεπόνθασι δὲ καὶ σύμπαντες οἱ 
᾿, ΄- -“ »“ , “- 

πύργοι τοῦ πεδίου, τῆς λοιπῆς οἰκοδομίας ἀπαθοῦς μει- 
4 “ , 7 7 

νάσης τῶν ἐπάλξεων δίχα. Τούτων γὰρ ἔνιοι λίθοι ἐκ 
» , » ΄ ,ὔ ᾿ τοὔμπαλιν μετεστράφησαν οὐ πεπτωκότες. ἸΠεπόνθασι δὲ 
᾿ “ Ν “ 

καὶ ἕτεροι νεὼ καὶ τῶν δημοσίων βαλανείων ἑκάτερον τὸ 
Ν Ν Ἵ ΄ - Ν 

πρὸς τὰς ὥρας διῃρημένον. Καὶ πλῆθος δὲ ἀστάθμητον 
Ἵ , «ς 7 “ 5 

ἥλω, καὶ ὡς εἴκαζον ἔνιοι τῷ ἄρτῳ τεκμαιρόμενοι, ἀμφὶ 
᾿ .« ’ , 

τὰς ἑξήκοντα χιλιάδας παρανάλωσεν ὁ πόνος οὗτος. 
, δ. Ψοὰ ᾿ 7 , Ν 

Σώζεται οὖν ὁ ἱερεὺς ὑπέρτερον πάσης ἐλπίδος, τοῦ κατα- 
" ͵,ὕ “ 

γωγίου σύμπαντος πεπτωκότος ἔνθα καὶ αὐτὸς καθῆστο, 
᾿ ὃ ᾿ Ν , ὃ ͵ ΕῚ ͵ “ ΕῚ 9 

καὶ μηδενὸς τὸ παράπαν διασωθέντος ἢ μόνων τῶν ἀμφ 
᾿] Ἁ ς , «“Ὁ Ἁ , ν᾽ ͵ ’ 

αὑτὸν ἑστώτων" οἱ καὶ φοράδην ἀνελόμενοι διά τινος 
“ “ ἰδιξςς “ ᾿ 

καλωδίου κατήγαγον ἑτέρου σεισμοῦ τόπον διορύξαντος, 

4 ἔνην ν 15 ἀντερίδοντα ν τό βαλεῖν] λαβεῖν Ν 4]. 20 Βρύσια 
ΡΒ Βρυσίαν 24 ἐκ] ἐς ν 32 μόνον ΒΑΪν 33 ἑστῶτον Β 

οἱ] οὺς (ἢγ., ὃν Τιον ἢ, φαοά πο Παοθβϑαυιπη 6556 νἱἀθίαυ 
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Ἂν “ δύ ς ͵ Ν «“ δὲ ῇ ἊΝ καὶ τῶν κινδύνων ὑπεξήγαγον. Καὶ ἕτερον δὲ γέγονε τῇ 
“-“ Ι͂ “, -» Ν » 

πόλει σωτήριον, τοῦ φιλανθρώπου θεοῦ φειδοῖ τὴν ἀπει- 
᾿ , ἃ " Ν 5 ΄ ,. ξ 7, 

λὴν θηξἕαντος κλάδῳ τε οἴκτου καὶ ἐλέου τὴν ἁμαρτίαν 
᾿ ’ "Α σωφρονίσαντος. Οὐδεὶς γὰρ ἐμπρησμὸς γέγονε, τοσαύτης 

“ “ εν φλογὸς τὴν πόλιν περιεχούσης, ἔκ τε τῶν ἐσχαρῶν καὶ 
ΓΩ Ἂς “ ᾿ς τῶν δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν λύχνων ὀπτανείων τε πνυγέων 

( 5 

τε αὖ καὶ βαλανείων καὶ ἑτέρων ἀναρίθμων. ᾿Ελήφθησαν 
ἃ - 3 , “ 3 - ΑΔ. 7 

δὲ καὶ τῶν ἀξιολόγων πλεῖστοι, μεθ᾽ ὧν καὶ Αστέριος 
“ “ Ν »“" , 

ἔργον τῶν σεισμῶν γέγονε. Καὶ τὸ μὲν πάθος τῆς πόλεως 
, δ 

χρήμασιν ὁ βασιλεὺς παρεμυθήσατο. 
Ν “ “ , Φ " Ἧς, 

Νίςερῃ. 9. Τὰ δὲ τοῦ στρατοῦ παραπλησίως εἶχεν, ὥστε καὶ 
ΧΥΙῚ τά Ν , 5 κα ϑομέ δέ δ Θίπηος, {13,4 τοὺς βαρβάρους ἐπιστρατεῦσαι, πειθομένους μηδένα σφᾶς 

ἾΆ ἈΝ ι Ι͂ ς , Ν ᾿ 

κωλύσειν τὰ βαρβάρων πράττοντας. Ὕπαντιάζει δὲ τού- 
“ 2 

τοις ὁ Γερμανὸς σὺν τοῖς ἀμφ᾽ αὐτόν, καὶ οὕτω κατὰ κράτος 
, Ζ “ δὲ 3 ἷ “ “- 

νικήσας διέφθειρεν ὥστε μηδὲ αγγελιώτην τῆς συμφορᾶς 

Πέρσαις ὑπολειφθῆναι. 
Νίςερῃ. 10. ᾿Αμείβεται μὲν οὖν βασιλεὺς τὸν στρατὸν χρή- 
ΧΙ τά ᾽ ν ᾿ ᾿ ν κε ἢ ΄, μασιν, ἀναγαγὼν δὲ Γερμανὸν καὶ ἑτέρους ἐς κριτήριον 

καλεῖ. Καὶ πάντες μὲν θανάτου κατεψηφίσθησαν" οὐ 
Ὰ Μ Υ , - 5 Ν Ν Ἂ 3 " 

μὴν εἴασεν ἄχαρί τι παθεῖν, ἀλλὰ καὶ γερῶν ἠξίωσεν. 
[ κ φ “-“ Βίπιοο. Γούτων ὧδε χωρούντων, οἱ ΓΑβαρεις δὶς μέχρι τοῦ 

πεῖς φ- , 

Τβεορμαη. καλουμένου μακροῦ τείχους ἔχάσαντες, Συγγηδόνα ᾿Αγχία- 
2535} 254 ν ΤῊΝ ᾿ , 

λόν τε καὶ τὴν “Ελλάδα πᾶσαν καὶ ἑτέρας πόλεις τε καὶ 
, 2 ἤ .] , 

φρούρια ἐξεπολιόρκησαν καὶ ἠνδραποδίσαντο, ἀπολλύντες 

ἅπαντα καὶ πυρπολοῦντες, τῶν πολλῶν στρατευμάτων 

κατὰ τὴν ἑῴαν ἐνδιατριβόντων. 
Ν 3 7] Ὁ ἊὉ 

Πέμπει δέ γε βασιλεὺς ᾿Ανδρέαν, τῶν βασιλικῶν 

ὑπασπιστῶν πρῶτον γενόμενον, πείσοντα τὸν στρατὸν 
Ν “ "4 Ν Ὁ 3. ΄ 

τοὺς προτέρους λοχαγούς τε καὶ λοιποὺς ἐσδέξασθαι. 
ΝΊΠΕΡΗ. Σ ς ) Ἶ " ) κέ ΞῸ 11. Ὧν μηδε μέχρις ὦτων ὑπομεινάντων τὸ κέλευσμα, 

ἐλείφθησαν Ῥ 17 ὁ βασιλεὺς ῬΑῚ 21 ΓΑβαρεις] "Ἄβαρις 110 τ], 

ἔΛβαρες Ναὶ]. ν, ΓΑβαροι (γ΄, εἴη. 22 διελάσαντες ν Σιγγηδόνων, α 

ΒΌΡΕΥΚοΥ., Β Σιγγιδόνα ν 23 Ἑλλάδα] ᾿Ιλλυρίδα 7660 (μοἰζογριεγείογς. 214 
εἶεγι σγίοελ. ΑἸγελεγιλῖεέ. 173, απ16 Παδο ρορυ]αίίο αταβοῖαθ ἀραᾶ ϑίτηοο. 

ΠΟῸΠ Ιηθιηογαῖατ. Θεὰ Εναρυι5, σΟηἤι515 [ΘΠ ΡΟΥιι5, τηθιηοσασθ νἱἀδίαῦ 

αιδθ δοοϊάθσθηΐ ΔΠὴῸ 1Π1 ΤΊΡΘΙΙ; οἵ. ΤΟῊ. ΒΙοΪαγ. ἃ. 579: “““ὁαγέξ ἃ 
)ριίῤεις 7 ἀγαεῖαε φεἰἰιεγείηγ οἦ ῥαγέες (ὐγαφείας αἰψηθ }  αγιηεορέας οεοιεῤαγιί᾽", 

Μεμδηά. ΕΗ τν 252, εἴ 70ῃ. ΕΡ65. ΝῚ1 25 27 ᾿Ανδρέαν] “41γἹδέοὀηε τε), 
σης νοσᾶγα νἱ. ΘΙπηοσ. 111 3, ΤΠΕΟΡἤδη. 261 30 ιδ ἴῃ τηᾶῖρ. Αἱ 

ΙΟ 

20 

25 

30 



461 

σσι 

ΙοΟ 

[5 

20 

28 

462 

30 

ΠΙΒΕΕΝ ΝῚ ὃ--Ἰ2 229 

-“ ) Ἵ 

ἐς Τρηγόριον τὸ πρᾶγμα μετασκευάζεται, οὐ μόνον ὅτι 
᾿ , 5 » 

τὰ μέγιστα ἐξεργάσασθαι οἷός τε] καθεστήκει, ἀλλ᾽ ὅτι 
᾿] “ Ἁ , [4] Χ 

καὶ πολλὴν ὦφλε τιμὴν αὐτῷ τὸ στράτευμα, τῶν μὲν 
Ἀ ᾽ ω “-“ Ν δ᾿ » Ἁ 

χρήμασι δεξιωθέντων πρὸς αὐτοῦ, τῶν δὲ καὶ ἐσθῆσι 
- , ᾿ ) 

βρωτοῖς τε καὶ ἑτέροις, ὅτε στρατολογηθέντες ἐκ κατα- 
᾿ “- Γ ᾽ 7ὔ ’, Ἃ 3 Ἁ 

λόγου δι᾿ αὐτοῦ παρήεσαν. ᾿Αγείρει τοίνυν τοὺς ἐς πρώτα 
“ -“ “ ᾽ Γ « “ ᾿ 

τοῦ στρατοῦ τελοῦντας, αγγελίιαφοόρους ἑκασταχοῦ πέμψας, 
᾽ ͵ “- ,ὔ [᾿] , » Ν Ἁ 

ἐν Λιτάρβοις τῷ χωρίῳ, διεστῶτι Θεουπόλεως ἀμφὶ τοὺς 
ἃ ΄ εἶ “ τριακοσίους σταδίους. ἸΠ]αρ᾽ οὺς αὐτὸς γενόμενος, καὶ ταῦτα 

Ν ς ’ Μ  φ κλινοπετὴς ὑπάρχων, ἔλεξε τοιάδε" 
“ Ν 12. “Ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι τὴν προσηγορίαν 

) ἴω [4] ΝῚ 6 ἴω 

καὶ τὰ πράγματα, ὥμην ἐκ παλαιοῦ τὴν ὑμῶν παρ᾽ ἡμᾶς 
ΝΜ ΝΜ , ᾿Ὶ , ΄ ἄφιξιν ἔσεσθαι, κοινωσομένων τὰ παρόντα, βουλὴν τε 

, «“ὉΝ ς Ἂ ς ζω » 7 - 
ληψομένων ἣν ἡ πρὸς ὑμᾶς εὔνοια κατεπαγγέλλεται, τοῖς 

-“" ΕῚ ᾽ - ἴω “ Ν , προλαβοῦσιν οὐκ ἐνδοιαστῶς βεβαιωθεῖσα, ὅτε τὸν νηίτην 
ς χω ’ Ἀ ἈἉ τ “ 7ὕ “ » ᾿ 

ὑμῶν κλόνον καὶ τὸν ἐντεῦθεν σάλον τοῖς ἐπιτηδείοις 

ἐδεξιούμην. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ μέχρι τοῦδε παρῶπται, ἴσως 
» Ε] ᾿ 3 7 “ “ Ν ᾿ 

ἄνωθεν οὐκ ἐνδοσίμου γενομένου ἵνα Πέρσαι μὲν τὴν 
« Ἁ , 3 7 2 , Χ » - ᾽ 
Ῥωμαίων τέλεον ἀνδρείαν ἐκμάθοιεν πρὸς ἀνδρῶν ἀστρα- 

2 7 ς , «ς Ἂ ᾽ Ν " τηγήτων ἐκπολεμηθέντες, ἡ δέ γε ὑμῶν ἀκραιφνὴς εὔνοια 

διὰ πάντων βεβαιωθείη τῷ καιρῷ βασανισθεῖσα καὶ τοῖς 
Ν “ ς 

ἔργοις μαρτυρηθεῖσα---δεδείχατε γὰρ ὡς εἰ καὶ πρὸς τοὺς 
΄ “Ὁ ΄' 

στρατηγήσαντας ὑμῶν τὴν λύπην ἐκληρώσασθε, οὐδὲν 
-“ “ ΄. “ Ν ὑμῖν τοῦ πολιτεύματος προὐργιαίτερον---, φέρε νῦν περὶ 

“- , 

τῶν πρακτέων σκοπήσωμεν. 
Ἁ ς “- »" Π ΡΥ 

Βασιλεὺς ὑμᾶς προσκαλεῖται, πάντων τῶν ἡγησαμένων 
Ν “ 

ἀμνηστίαν κατεπαγγελλόμενος, τὴν ἐς τὴν πολιτείαν ὑμῶν 

εὔνοιαν καὶ τὴν παρὰ τὸν πόλεμον ἀνδρείαν ἐς ἱκετηρίαν 
᾿ “ Ἁ ξ ἃ “ ἥ 

καὶ θαλλοὺς δεξάμενος, ταῦτα [ δοὺς ὑμῖν τῆς ἀφέσεως 
ὃ... 4. ’ ᾽ “ ΄ «ς ᾽ ς Ἁ 

ἐνέχυρα πάντων ἀσφαλέστατα καί φησιν ὡς εἰ ὁ θεὸς 
“ ᾽ 7 Ἀ 7 , Ν “Ὁ ς , }] - 

τῇ εὐνοίᾳ τὸ πλέον δέδωκε, καὶ τῶν ἁμαρτάδων ἐξωσθεισῶν 
ς΄ ᾽ ὃ ͵ , Ν »"» “Ἁ , 

ἡ ἀνδρεία διεφάνη, σαφὴς ἔλεγχος τῆς συγχωρήσεως 
, [ω] 3 “ 

γενομένη, πῶς οὐχ ἕψομαι τῇ θείᾳ κρίσει, εἴπερ καρδία 

2 ἐξεργάζεσθαι ΑἸ ἐργάζεσθαι ῬΒ ν 4 τοῦ δὲ ΒΑἸ ν 5. εἰς κατά- 

λογον (ἢγ. 6 ἐς τὰ πρῶτα Ῥ 8. οἵ. Λίταργον ΤΠΕΟΡΠΔη. 178, τὸ 
9 αὐτοῦ , 14 ἡ οπχγ. Β ἡμᾶς 1.8 ιό6 ἡμῶν Ρ 22 δεδεί- 

χαται Β 30 ἀσφαλέστατα πάντων ΒΑ 23 γενομένης Β κρίσει... 

230, 1 καὶ οὗ οἴῃ. Β εἴπερ οἴη. ν 

ΝΊΤΠΕρΡἢ. 
ΧΥΤΪ 15 
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ῪΝ - “ ᾽ ΄ 

βασιλέως ἐν χειρὶ θεοῦ καὶ οὗ ἂν θέλῃ κλίνει αὐτήν. 
«ς 7 7 3 ΒΡ Ὁ “ “ Ν Ν 
Ὑπείξατέ μοι οὖν, ὦ Ῥωμαῖοι, τάχιστα, καὶ μὴ κατα- 

“ “ προδῶμεν τὸν παρόντα καιρόν, μηδὲ παρολισθήσῃ δια- 
΄ - -“ » ἰ 

μαρτών. Μισεῖ γὰρ κρατεῖσθαι διαδραμών, καὶ ὥσπερ 
ἀγανακτῶν ὅτι γε παρώφθη, δὶς ληπτὸς εἶναι καθάπαξ 5 

3 ᾿ , - 
οὐκ ἀνέχεται. ἸΚληρονομήσατε οὖν τοὺς πατέρας τῆς 

“" Ἂ “ Ν εὐηκοΐας ὥσπερ τῆς ἀνδρείας ἐκληρονομήσατε, ἵνα διὰ 
- “ Ν { - “ αὶ 

πάντων Ῥωμαῖοι δειχθῆτε, καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἅψηται μῶμος 
Ἃ ὴῖ, ς -“ - ! « δ “ [4 

ἢ νενοθευμένους ὑμᾶς παῖδας δείξη. Ὕπὸ τοῖς ὑπάτοις 
“ “Ὁ ᾿ Ὁ 

καὶ βασιλεῦσι ταττόμενοι οἱ ὑμᾶς φύσαντες πειθοῖ καὶ 
3 4 Ν » "4 6 ΄ 

ἀνδρείᾳ τὸ οἰκούμενον ἅπαν προσεκτήσαντο. Μάλλιος 
“ “ ῇ “Ὁ 2 , ᾿ 

Τουρκουᾶτος τὸν παῖδα στεφανώσας ἀνεῖλεν, ἀνδρισάμενον 
᾿ς 3 “ Υ͂ “Ἃ ΝΥ 5 Ι͂ ᾽ 7 Δ, μέν, ἀπειθήσαντα δέ. Τῶν γὰρ ἀγόντων εὐβουλία καὶ 
“) ᾽ 

τῶν ἀγομένων εὐπείθεια μεγάλα πεφύκασιν ἀγαθὰ κατερ- 
΄ θ Θ ΄ δὲ “ δος Κ ἴω ῇ Ν γάζεσθαι. ἄτερον δὲ τοῦ ἑτέρου χηρεῦον χωλεύει καὶ 

περιτρέπεται καὶ σφάλλεται πάντως, τῆς ἀρίστης ξυνωρίδος 

διαλυομένης. 
3 7 Φ ΄ 

Μὴ οὖν μέλλετε, πείσθητε δέ μοι, ἱερωσύνης βασιλείᾳ 
“- ΄ Ν καὶ στρατῷ μεσιτευούσης" καὶ δείξατε ὡς οὐ τυραννὶς τὰ 

Ἂ Υ, 

ὑμέτερα, ἀλλὰ δικαία πρὸς μικρὸν ἀγανάκτησις κατὰ τῶν 
ἀδικησάντων ὑμᾶς στρατηγῶν. Εἰ γὰρ μὴ τὴν ταχίστην 
προσδράμοιτε, ἐγὼ μὲν ἐξοσιώσομαι καὶ τὴν ἐς τὴν 

΄ ν ᾿ ἐδ 3 Δ “Ὁ , «ς “ 3, πολιτείαν εὔνοιαν, καὶ τὴν ἐς ὑμᾶς φιλίαν, ὑμεῖς δὲ 

σκοπεῖτε ποῖα τῶν τυράννων τὰ τέλη. Ποῖ γὰρ καὶ 
“ ἂν 2 , 3 “- 

περανεῖτε τὰ παρόντα; ᾿Αθρόους εἶναι τῶν ἀδυνάτων" 
Α Ν ε ἴω ς “ ΄ Ἃ ς 3 3 “ πόθεν γὰρ ἡ τῶν ὡραίων συγκομιδή, ἢ ὧν ἐς ἀντίληψιν 

Ὁ “ [4] 3 4 ΄ ᾿] , “ 

ἡ θάλασσα τῇ ἠπείρῳ δίδωσιν, εἰ μή γε πολεμοῦντες 
δὶ Χριστιανοὺς καὶ πολεμούμενοι, τὰ πάντων αἴσχιστα 

ὃ Ψ δ , θ Ε ΚὯ Ν “ Ν ψΨ, 

ράσοιτε καὶ πείσοισθε; Καὶ ποῖ τὸ τέλος σποράδες 
,ὔ 3 ,ὔ Ν , Ξ ΄ γενόμενοι βιοτεύσοιτε; Αὐτόθεν παρὰ πόδας ἡ δίκη, συγ- 

ἴον “ 3 5 ΓΟ 

γνώμην τοῦ λουποῦ νέμειν οὐκ ἀνεχομένη. Δόντες οὖν 
3, Χ - [ - 

δεξιὰς καὶ ἑαυτοῖς καὶ τῷ πολιτεύματι τὸ συνοῖσον 
΄ Ν - 

σκοπήσωμεν, ὅταν καὶ τὰς ἡμέρας τοῦ σωτηρίου πάθους 

ι ἂν] ἐὰν 1,41 2 οὖν μοι ΒΑ! 3 παρολισθήσοι 1,43 παρολισθίσοι 
Βν δι’ ἁρματῶν Α' διαμαρτανόντων (τ. εἰ (υχί. 5 δύσληπτος 
ΠΟΥ ν, σοΥγ. ΝΙΊΟ. 9 δείξει 1, 11 πᾶν ΒΑΪ 132 ἀγαγόντων ῬΒΑΙ͂ν 

εὐβουλίᾳ ν 14 ρΡοβὶ ἀγομένων ἀ651η1 {. 217 Ρ εὐπειθείᾳ ν 

15 καὶ] τε καὶ ν 20 ἡμέτερα ᾿ἸΌΥΙ ν, σοΥ. (γ. 230 γινό- 
μενοι ΑἹ 

ΙΟ 

20 

28 

30 
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καὶ τῆς παναγίας ἀναστάσεως Χριστοῦ τοῦ θεοῦ συν- 
» 

επιλαμβανομένας ἔχωμεν." 
- “ “ . 463. 13. Τοσαῦτα εἰπὼν καὶ πλεῖστά γε ἐπιδακρύσας, Νίοορβ., 

α , ᾿ δ ϑπνν ἐν 
ὥσπερ ἐκ θείας τινὸς ῥοπῆς ἁπάντων τὰς γνώμας ἐν ϑίππος. {5 

- μ «ς “ “ 

5 ἀκαρεῖ μετατέθεικεν' οἵπερ ἐξήτησαν ὑπεξελθεῖν τοῦ 
᾿ Ν Ἧ ς Ἁ ᾽ν Ἂ ΄ 4 

συλλόγου καὶ καθ᾽ αὑτοὺς περὶ τῶν πρακτέων βουλεύ- 
Φ , 3 Χ Ἁ - . ᾿ “ σασθαι. Ἧκον τοίνυν οὐ μετὰ πολὺ σφᾶς αὐτοὺς τῷ 

« ιν, 5» ΄ ἈΝ “Ὁ »ἦ 3 “ ᾿, ἱερεῖ ἐγχειρίσαντες. Καὶ δῆτα Φιλυιππικὸν αὐτοῖς ἐξονο- 
Ν 7 “ 

μάσαντος ἵν᾿ αὐτοὶ στρατηγὸν σφίσιν ἐξαυιτήσωσι, ὅρκοις 
-“ , ἣ Ἂ Ν , 

το δεινοῖς ἔφασκον περὶ τούτου διομόσασθαι καὶ τὸ σύμπαν 
Ν -“ Δ “ 

στράτευμα. ὋὉ δέ, μηδὲ πρὸς τοῦτο μελλήσας ἢ ὅλως 
. ΔΝ 7 ἐλινύσας, ἱερεὺς ἔφη κατὰ συγχώρησιν εἶναι ἐξουσίαν τε 

: “ - }] “ ᾿ -“ ᾿ 

ἔχειν λύειν καὶ δεσμεῖν ἐπὶ γῆς τε καὶ οὐρανοῦ, καὶ τῆς Μαιιμ. χνίτο 

θείας ἀπεμνημόνευε φωνῆς. ᾿Ενδόντων δὲ καὶ πρὸς τοῦτο, 
- “ “ ἈΝ “",» ᾿] ῇ 

1:5 τὸν θεὸν λιταῖς καὶ προσευχαῖς ἐξωσιοῦτο" καὶ τοῦ ἀχραὰν- 
“ «ς 7 

του αὐτοῖς μεταδοὺς σώματος---ἣν γὰρ ἡ πάνσεπτος ἡμέρα 
ω ΄ 

δευτέρα ἡ τῷ ἁγίῳ ἐγγίζουσα πάθει---, πάντας δειπνίσας 

ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους, στιβάδων ἐπὶ τῆς πόας σχεδιασθει- 
“ ς , - Ἂ σῶν, ὑπέστρεφε κατὰ τὴν ἑξῆς. "Εδοξε δὲ αὐτοὺς συλ- 

29 λεγῆναν ἣ βούλοιντο. Μεταπέμπεται τοιγαροῦν Φιλιτ- 
ῇ “ “Ὁ 7ὔ 4 Γ , πικὸν, ἐν Ταρσοῖς τῶν Κιλίκων διάγοντα ἐπειγόμενόν τε 

κατὰ τὴν βασιλέως, ἀναγαγὼν τῇ βασιλείᾳ περὶ τούτων Ἴ 5 ὝΞΕΥ 1) Ἴ ρ 
“ Χ Ν “- - - στείλας τε καὶ τὰς παρὰ τοῦ στρατοῦ περὶ Φιλιππικοῦ 

, ς “ “ [ο] Χ 
δεήσει. ὙὝὙπαντῶσι τοίνυν τῷ Φιλιππικῷ κατὰ τὴν 

“- Ἂ “ 25 Θεουπολιτῶν γενομένῳ, καὶ τοὺς ἠξιωμένους τῆς θείας 
᾽ὔ 7, παλιγγενεσίας εἰς ἱκετείαν προσλαβόμενοι προσπίπτουσιν 

Φ “- ἣ Ν ι Ζ ἊΝ δὴ Ἃ δὴ αὐτῷ" καὶ δεξιὰς ἀμνηστίας λαβόντες σὺν αὐτῷ τὰς 
, » λ 

ἐπιστρατεύσεις ποιοῦνται. Οὕτω μὲν δὴ προκεχωρήκει 

ταῦτα. 

464 14, Σίττας δέ τις τῶν ἐν Μαρτυροπόλει δεκαδάρχων, Νίοερῃ. 
; Ἔ ΧΥΝῚ 17 

81: πρός τινα τῶν αὐτόθι στρατιωτικῶν ἀρχόντων λυπηθεὶς βίπιος. {5 
δορἤδη. ΄ Ἁ “Ὁ 

καταπροδίδωσι τὴν πόλιν, τὴν ἀπόλειψιν τῶν ἐγκαθημένων 56: 
᾽ “ 

αὐτὴν στρατιωτῶν ἐπιτηρήσας" καὶ λόχον ἹΠερσικὸν ὡς 

3 τοσαῦτά γε Α'ν 5 ροβί ἐξη[τησαν] ἱποιρὶϊ ἔ. τροῦ Α 11 μηδὲ] 

μὴΒν 12 ἐλινύσας, εἰ ἐμβραδύνας ἴῃ τηαῖσ. α ζτ1 Ταρσῷ τῆς Κιλικίας Ζν 
23 παρὰ ἴῃ περὶ οσοτΥ. Β, περὶ ἴῃ παρὰ οογ. Α περὶ] ἴῃ τηαῖρ. Α 

παρὰ Β 26 παλινγενεσίας 20 ταῦτα εχ τὰ αὐτὰ ἴεοῖ Α 30 Σί- 

πας Α, Σίττας ϑί΄ιηοο. δεκαρχων, δα 5ΞῈΡΕΥ5οΥ., Α 33 αὐτῇ Ναὶ. 



ᾳ 
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Ῥωμαῖον εἰσαγαγὼν τὴν πόλιν κατέσχεν ἐπικαιροτάτην 
“Ῥωμαίοις καθεστῶσαν, τὰ μὲν πολλὰ τῶν γυναίων τῶν 
σφριγώντων εἴσω κρατήσας, ἅπαντας δὲ τοὺς ἄλλους 
χωρὶς ἐνίων οἰκετῶν ἐξελάσας. Εὐθέως μὲν οὖν ὁ Φιλιπ- 

Ἁ ᾿ “ " -“ Ἁ Ψ εἶ πικὸς αὐτοῦ τὴν ἔλασιν ἐποιεῖτο, καὶ περικαθίσας τὴν 5 
᾽ - 

πόλιν ἐπολιόρκει, οὐδὲν τῶν ἐς πολιορκίαν ἐπιτηδείων 
3 3, ἴω 2 Ἁ , 

ἔχων: ὅμως δ᾽ οὖν ἐκ τῶν παρόντων αὐτῷ διεμάχετο, 
- , , 

καί τινας διώρυχας ἐργασάμενος ῥίπτει τῶν πύργων ἕνα. 
Ψ Ν Ἀ 3 ᾿ 4 , ΄“ Π “-“ 

Οὐ μὴν τὴν πόλιν ἐξίσχυσε παραστήσασθαι, τῶν [Ἰερσῶν 
Ψ 

διανυκτερευσάντων καὶ τὸ πεπτωκὸς κατασφαλισαμένων. 
Ὥ δὲ λ Υ εχ -»" Ἁ 4 3 

ς δὲ συχνὰ προσβαλόντες οἱ Ρωμαῖοι τῷ τείχει ἀπε- 
ῇ 3 , Ν 3 ς , : , 7 

κρούοντο-- ἐπίσκοπα γὰρ ἐξ ὑπερδεξίων ἐφέρετο κατ 
5 ν΄ ᾿ , Ὗ 7, ἢ ͵ Ἃ ᾿ » 5 

αὐτῶν τὰ βέλη, καὶ πλέον ἐβλάπτοντο ἢ τοὺς ἔνδον 
, ΄ὔ Ἁ “ 

ἐλύπουν---, λύουσι τὴν πολιορκίαν" καὶ σμικρὸν διαστάντες 
Χ , δ 

στρατοπεδεύονται, μόνον τὸ μὴ καὶ ἑτέρους προστεθῆναι 

Πέρσας ἐπιτηροῦντες. Κελεύμασι δὲ Μαυρικίου, καὶ 
Γρηγόριος ἀφικνεῖται πρὸς τὸ στρατόπεδον καὶ πείθει 

Ν ᾿ ͵ ᾽ “Ὁ ᾽ , 7 5 

πρὸς τὴν πολιορκίαν ἐπανελθεῖν. Οὐ μὴν τι πλέον ἐξερ- 
- 4 - “ 

γάσασθαι οἷοί τε γεγόνασι, μηδενὸς τῶν ἑλεπόλεων μηχανῶν 
" “ μ“ Χ ς Ν ᾿Ὶ Ν 
ὄντος. “Οθεν διαλύεται μὲν ὁ στρατὸς διαχειμάσων, ἐς δὲ 

7 

τὰ σύνεγγυς φρούρια συχναὶ φρουραὶ καταλιμπάνονται, 
, 7] “Ὁ 

ἵνα μὴ λαθόντες ἹΤέρσαι τῇ πόλει ἐπεισέλθωσι. 
Καὶ κατὰ τὸ ἑξῆς δὲ θέρος ἀθροισθέντος τοῦ στρα- 

τεύματος καὶ ἸΠερσῶν ἐπιστρατευσάντων, γίγνεται μὲν 
ἀμφὶ Μαρτυρόπολιν μάχη καρτεράἀάψάῪ Καὶ τὸ πλέον 
2 4 “ Ν “ “ ῇ 
ἐσχηκότος Φιλιππικοῦ καὶ πολλῶν ]ερσῶν πεπτωκότων, 
ἀπ “ Ἑ , ἐν εἶ δ “ ε , 

ἑνὸς ἥρωος ἡσσηθέντος, ἱκανὴ πληθὺς Περσῶν ἐκπέπτωκεν 

ἐν Μαρτυροπόλει, ὃ καὶ μάλιστα διεσπουδάσθη αὐτοῖς. 
» “ - ς “ 

Ἐντεῦθεν πολιορκεῖν μὲν οἱ Ῥωμαῖοι τὴν πόλιν ἀπέγνω- 
Χ Ν » “Γ΄ σαν--- μηδὲ γὰρ δυνάμει ταύτην οἷόν τε παραστήσασθαι---, 

ἱ 4 . δὲ 3 “ » Ν , ς Ά 5 , Ν 

ἑτέραν δὲ ἀντανιστῶσι πόλιν ἀπὸ σταδίων ἑπτὰ ἐπὶ τὰ 

5 περικαθήσας Β ν 9 περιστήσεσθαι ΖΚ τῶν ἹΤερσῶν δὴ νυκτερευ- 

σάντων αὶ το κατησφαλισαμένων ΚΑ τι προσβάλλοντες ν προβαλόντες Α 

τ6 ἐπιτηροῦντες] ἐπικρατοῦντες Β κελεύσμασι ΖΚ 20 ὄντως Β 

21 σύνεγκυς Α 22 ἐπανέλθωσι Β 25 τὸ πλέον] τὸ μεῖον ΡΕΓΙΡΕΓδμα 

ΠΟΥ. [εερ οὔ. σεῤγα (Ρ. 228) εἱζ. 173 Ἰαυάδῃβ ϑιτηοο.: ἐλάττονες γίνονται 
τοῦ σκοποῦ καὶ νικᾷ τὸ τῶν βαρβάρων στρατόπεδον 27 ἑσσηθέντος Ζν 

ἐσπέπτωκεν Ζν 20 ἐντεῦθεν Ῥωμαῖοι τὴν πόλιν πολιορκεῖν ἔγνωσαν Α 

30 ταυτῆ Α περιστήσασθαι (Ὦγ., ΡΕΓΙΡΕΙΔΙΩ 

20 

25 

30 
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, , Ἃ :] ΄ Ν Ν 

4865 ὄρεια καὶ ἐρυμνότερα μέρη, ὡς ἂν ἐπιτεχνήσεις τινὰς καὶ 
“-“ “ Ν ,ὕ 

ἀντεπιχειρήσεις ποιοῖντο. Καὶ ταῦτα μὲν θερίζοντες 
- [ Ἷ 

ἔπραττον, τῷ δὲ χειμῶνι διελύοντο. 
Ἀ “- , ὔ ὡ 

16. Καὶ πέμπεται τῆς ἡγεμονίας διάδοχος Κομεντίο- ΝΊσορμ., 
πὶ ῃ ΄ ΨΥ ΤΌ 

5λος, Θρᾷξ γένος" ὃς κράτιστα Ἰ]έρσαις συνεπλάκη, καὶ ϑϊἴκιος. {6 
- Ἁ “-“, , 

μικροῦ τὸν βίον κατέστρεψε σὺν καὶ τῷ ἵππῳ καταρραγείς, 
“- “ ΄ “ 

εἰ μή τις τῶν δορυφόρων ἔν τινι τῶν παρόχων ἵππων 
“ ,ὔ ᾽ Ω ᾿ 

ἐπιβιβάσας τῆς μάχης ὑπεξήγαγεν. Φεύγουσι δ᾽ οὖν οἱ 
ἡ 7 Ε 

περισωθέντες προτροπάδην, πάντας τοὺς σφετέρους ἡἣγε- 
, ιο μόνας ἀποβαλόντες, καὶ κατὰ τὴν Νίσιβιν διασώζονται. 

Καὶ τὴν πρὸς τὸν σφῶν βασιλέα δεδιότες ἐπάνοδον--- τοϊά. τἱ τ8 
“- Ἁ θάνατον γὰρ αὐτοῖς ἠπειλήκει, εἰ μὴ τοὺς ἡγεμόνας 
- ὔ διασώσωσιν---, αὐτοῦ τὴν κατὰ “Ορμίσδου τυραννίδα με- 

λετῶσι, ἤδη καὶ Βαράμου στρατηγοῦ Ἰ]ερσῶν τοῦτο 
, ᾿ " 3 ᾽ ΟΜΝ, ᾿ - - ΄ ι5 βουλεύοντος σὺν τοῖς ἀμφ᾽ αὐτόν, ἐκ τῆς τῶν Τούρκων 

“ » , 5 7 ᾿ τῳ Ἁ 

συμπλοκῆς ἐπανιόντος. ᾿Εν τούτῳ δὲ Κομεντίολος τὴν 
Ἁ Μαρτυρόπολιν περικαθήμενος τοὺς μὲν πολλοὺς αὐτοῦ 

καταλείπει, αὐτὸς δὲ σὺν καί τισιν ἀριστίνδην νὸς νάνι 
ἐκτρέχει κατὰ τὸ Ὄκβας ὀχυρώτατον φρούριον, ἀντιμρὺ Τοϊά, ἵν ὁ 

, 10". Ἐρἢ65. 
29 Μαρτυροπόλεως ἐς τὴν ἀντιπέρας ὄχθην διακείμενον ἐπί" νἱ 36 

τινος σκοπέλου ἀποτόμου, ὅθεν καὶ ἄποπτος ἡ πᾶσα 
, 

καθειστήκει πόλις" καὶ πολιορκήσας πείρας τε οὐδὲν 
᾽ Ἀ »“» “. 

ἀνιεὶξ καὶ τοῦ τείχους τινὰ διὰ καταπελτῶν ῥίψας, 
ς Ν ς “ , 4 Ν Ἕ “ ὑπερκαταβὰς αἱρεῖ κατὰ κράτος τὸ φρούριον. “Ὅθεν 

Ρ Ν ον, “5 ᾽ 7 . , 25 λοιπὸν καὶ ἐν ἀπογνώσει Πέρσαις τὰ Μαρτυροπόλεως 
καθειστήκει. , 

466 16. Τούτων ὧδε δρωμένων, οἱ Ἰ]έρσαι τὸν ᾿Ορμίσδην ΝΊοΘρΗ. 
ΧΙ τϑ 

διεχρήσαντο, πάντων βασιλέων ἀδικώτατον γενόμενον, οὐ 5ἴκιος. ἱν 

μόνον ὅτι χρήμασιν ἐζημίου τοὺς ὑπηκόους, ἀλλὰ καὶ “7 

3. θανάτων διαφόροις ἰδέαις. 
17. ᾿Εγκαθιστῶσι δὲ μον' αὐτὸν βασιλέα δου θην 70. Ερίρβ. 

τὸν τούτου παῖδα, καθ᾽ οὗ Βάραμος ἐπιστρατεύει μετὰ Τοὺς 
ἹΠΊΟΓ, ῖΚΥ 

τῶν ἃ αὐτόν. ἾΩινπερ ὑπαντιάξει μὲν ὁ Χοσρό τὰ γ--ι ἰμφ᾽ ρ (ξ κω ῬΉΒΥ ὙΠεορἤδη. 
2ὅς 

ι ὄριι Α ἐπιτεχνήσεις] ἐπὶ τέχνης εἰς Α 5 συνεπλάκη ἹΠέρσαις 

Β 8 φεύγουσι δὲ οὖν οἱ Πέρσαι ἑσσηθέντες (510) Ν᾽]. ποῃ ἰπ[Ε]]ἸοἰΐοΥ ; οἵ. 

ΘΙπηοσ,, 4π| ἤδδο οἰαγίι5 παῖγαΐ 9 τροπάδην Βν το Νισίβης 
14 Βαράμ ϑῖιηοο. ι6 ἐν τοσούτῳ δὲ 2 19 [Ακβας ϑ5΄πιοο. 21 ἐπι- 
τόμου Α 
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Ρ} » ῇ , Ν ῇ Ἁ 2 , 

Νίοερῃ. τίνος οὐκ ἀξιολόγου δυνάμεως, καὶ φεύγει, τοὺς οἰκείους 
ΧΙ 20 ε΄ τ Ν ᾽ Ἂ ν ἄς ον , 

ὁρῶν ἐθελοκακοῦντας. ᾿Αφικνεῖται δὲ κατὰ τὸ Κιρκήσιον, 
4 ΡΟΝ » Ν ἈΝ “ “ 3 ΄, ὥς γε αὐτὸς ἔφη, τὸν θεὸν τῶν Χριστιανῶν ἐπικαλεσάμενος 

Δ ἢ Ἁ “ Ἐ - 

ἐκεῖσε τὸν ἵππον ἀπιέναι ἔνθα ἂν πρὸς αὐτοῦ ὁδηγοῖτο. 
“ “ ͵ 

᾿Αφίκετο δὲ σὺν καὶ ταῖς γυναιξὶ καὶ παισὶ νεογνοῖς δύο 
καί τισι Περσῶν τῶν εὐγενῶν, οἵπερ αὐτῷ ἐθελονταὶ 
κατηκολούθουν' κἀκεῖθεν πρὸς βασιλέα Μαυρίκιον πρε- 

ς 7 3 Ι ’ , σβεύεται. ὋὉ δέ, κἀν τούτῳ πανάριστα βουλευσάμενος, 
Ἁ νὴ 2 “ Ἂν, 2 , Ν 3 » ῇ καὶ τὸν ἀσταθῆ καὶ κόθορνον βίον καὶ τὰς ἀγχιστρόφους 

παλιρροίας τῆς τῶν ἀνθρώπων ζωῆς καὶ τούτῳ διαμετρη- το 
Ἁ σάμενος, δέχεται τὴν ἱκετείαν, καὶ ξένον ἀντὶ φυγάδος 

- φ 5 Ν 3 ὰ ᾿΄ “Ὁ 

ϑηποον9: παῖδά τε ἀντὶ αὐτομόλου καθίστησι, δώροις βασιλικοῖς 
- Σ Λ ᾽ , 3 Ν 

δεξιωσάμενος " οἷς ἐφιλοφρονήσατο οὐ μόνος αὐτὸς βασι- 
- “-“ Ψ' 

λικῶς στείλας, ἀλλὰ καὶ τῆς βασιλίδος τὰ παραπλήσια 
ς “ - 

περὶ τὰς ὁμοζύγους τοῦ Χοσρόου καὶ τῶν παίδων πρὸς τ5 

τοὺς παῖδας πραξάντων. 
Νίςερῃ. 18.(. Πέμπει δὲ καὶ πᾶσαν βασιλικὴν δορυφορίαν καὶ 467 
ΧΥΙΙ 20 ἢ Ν Βίπιος, ἵν πάντα τὸν Ῥωμαίων στρατὸν σὺν καὶ τῷ στρατηγῷ, 

« ἐ 

αὶ , " Γι  ἰγς ᾿ Ἢ ᾿ Ἂ Ἅ “ ἑψόμενον αὐτῷ ὅπη καὶ βούλεται, καὶ πρὸς μείζονος τιμῆς 
ΤΡΊα. τῷ Δομετιανὸν ἐπίσκοπον Μελιτινῆς, αὐτοῦ συγγενῆ, ἄνδρα :ο 

ξορἤδηῃ. ἢ 266 φρενήρη καὶ ἀγχίνουν, λόγῳ τε καὶ ἔργῳ ἐς τὰ μάλιστα 
ἱκανώτατον, καὶ πρὸς τὰ μέγιστα τῶν πραγμάτων ἐξεργα- 

ἃ ἐᾷ στικώτατον. ἹἸΠ]έμπει δὲ καὶ Τρηγόριον, ὃς ἐν ἅπασι 
"ἢ εΝ μ ς Ἂ , Ι͂ΒΕΣΥ ὁ 

κατέπληξε τὸν Χοσρόην, ομιλῶν, δωρούμενος, ἐπίκαιρα 
“ Ι͂ 

τοῖς πράγμασιν ἐσηγούμενος. 25 
ῇ ἰφ. - Νίςερῃ. 19. ἸΠαραγενόμενος δὲ μέχρι τῆς “Ἱεραπολιτῶν ὁ 

ΧΥΙΪ 20 Ε Ξ , “Ὁ “ Σ] , 3 }] “ 

Βίπιος, ἱντ4 Χοσρόης, ἣ τῆς Εὐφρατησίας προκάθηται, αὖθις ἐπανῆκε, 
ΜΈΤΟ τες Ν . ’ , κ ν ͵ ἢ 16. Νὰ τοῦτο καὶ Μαυρικίου συνεωρακότος καὶ τὸ πλέον δόντος 
ο. οὅ Ρ. 527 - 2 ! , “ Ψ Δ (δ ἴω Ν 

τῆς οἰκείας δόξης τῷ συνοίσοντι τῷ ἱκέτῃ. Δεξιοῦται δὲ 

καὶ χρήμασι μεγάλοις, οὐχ ἱστορηθὲν πώποτε. ΚΚαὶ 30 
Πέρσας στρατολογήσας καὶ τὰς ἐπιδόσεις ἁπάσας οἴκοθεν 
ποιησάμενος, ἐκπέμπει τὸν Χοσρόην μεθ᾽ ἑκατέρου στρατοῦ 
ῬἭ ΄ Ν ΤΠ [οὶ Ν Ἁ ς ᾿ Μ ὡὠμαίων τε καὶ ἸΪερσῶν κατὰ τὴν ὑπερορίαν, Μαρτυρο- 

. “- ἃ -“ 

πόλεως καὶ Σίττα παραδοθέντος αὐτῷ ὃς καὶ πρὸς τῶν 
Μαρτυροπολιτῶών καταλευσθεὶς ἀνεσκολοπίσθη. ἸΠαρεδόθη 35 

σι 

3 ἐπικαλεσόμενος Α 5. καὶ ταῖς] τοῖς Α 10 τοῦτο Α τούτων Β 

24 Σίτμτα Α 
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δὲ καὶ τὸ Δάρας ὑπεξελθόντων Ἰ]ερσῶν. Καὶ διὰ μιᾶς 

συμπλοκῆς ἑσσηθέντος τοῦ Βαράμου πρὸς Ῥωμαίων 
- , , 

μόνων, ἀκλεῶς τε μόνου πεφευγότος, εἰς τὰ ἴδια κατήχθη 
, 

βασίλεια ὁ Χοσρόης. 
5 20. Τότε καὶ Γολιανδοὺχ μάρτυς ζῶσα παρ᾽ ἡμῖν ἦν, Νίοερι. 

ον ΑΝ ἢ ΕΜ Ὲ 
ἡ διὰ πολλῶν μὲν πόνων τὸ μαρτύριον διενέγκασα, τῶν τὰς ἐν 

, “- 7 οῆ. 1κιὶ 

μάγων Περσῶν αὐτὴν αἰκιζομένων, μεγάλων δὲ τεραστίων «.96Ρ. 5:6 
Ε 7 ΄ κι Ν 7 δι Ψ μ , ς 
ἐργάτις γενομένη" ἧς τὸν βίον ἀνέγραψε Στέφανος ο 

ῇ “ “ 

πρότερος ἐπίσκοπος τῆς ᾿ἱεραπολιτῶν. 
᾿ ων “ . 

408. 21. Ὃ δὲ Χοσρόης ἐγκρατὴς τῶν οἰκείων βασιλείων Νίοερβ. 
Ἂ ἣν ᾿ς αν 21 

τι γενόμενος, πέμπει Τρηγορίῳ σταυρὸν χρυσῷ πολλῷ καὶ ϑ'πιοο. ν 13 
ἴω ’ 

λίθοις τιμίοις ἐξησκημένον, πρὸς τιμὴν τοῦ ἀθλοφόρου 
, ,ὔ ἃ » , Ἁ ΄ ΒΒ. μάρτυρος Σεργίου: ὃν ἀνέθηκε μὲν Θεοδώρα ἡ ᾿Ιουστινια- 
““ , 3 “᾿ Ν Ἁ ᾿ -" 5» 

νοῦ γαμετή, ἐληΐσατο δὲ Χοσροης σὺν καὶ τοῖς ἄλλοις 
,ὔ . " » ι κ ἈΝ Ν “ 15 Κειμηλίοις, ὡς ἤδη μοι ἀφήγηται. ἸΠέμπει δὲ καὶ ἕτερον 

σταυρὸν χρυσοῦν, καὶ ἐπέγραψεν ὁ Χοσρόης τῷ σταυρῳ 
αὖ , τ. ΄, 

λλήνων γράμμασι τάδε' 

“Τοῦτον τὸν σταυρὸν ἐγὼ Χοσρόης βασιλεὺς βασιλέων, 
ΕΝ , “ -ἰ “Ὁ 2 7 δ᾽ 

υἱὸς Χοσρόου, ὅτε ἐκ διαβολικῆς ἐνεργείας καὶ κακουρ- 

20. γίας τοῦ δυστυχεστάτου Βαρὰμ Τουσνὰς καὶ τῶν σὺν 

αὐτῷ καβαλλαρίων εἰς Ῥωμανίαν ἀπήλθομεν, καὶ διὰ 
Χ 7 Ν “ “μ᾿ 

τὸ ἔρχεσθαι τὸν δυστυχῆ Ζαδεσπρὰμ μετὰ στρατοῦ εἰς 
Ν , 5 Ν ε 6 “ ᾿ ! “ 

τὸ Νισίβιος ἐπὶ τὸ ὑποσῦραι τοὺς καβαλλαρίους τοῦ 

μέρους τοῦ Νισίβιος εἰς τὸ ἀντᾶραι καὶ ταράξαι ἐπέμ- 
Ἢ ς “Ὁ , ἣν " ᾽ Χ 25, Ψψαμεν καὶ ἡμεῖς καβαλλαρίους μετὰ ἄρχοντος εἰς τὸ 

Ν Ὁ “ “ 

Χάρχας, καὶ διὰ τῆς τύχης τοῦ ἁγίου Σεργίου τοῦ παν- 

σέπτου καὶ ὀνομαστοῦ, ἐπειδὴ ἠκούσαμεν δοτῆρα εἶναι 

αὐτὸν τῶν αἰτήσεων, ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς βασιλείας 
ς “ Ν ΕῚ , [ , Ε] ζ «ς ᾶΞ4.Δν ς 

ἡμῶν, μηνὶ ᾿Ιαννουαρίῳ ἑβδόμῃ, ἡἠτησάμεθα ὡς, ἐὰν οἱ 

5 Τολανδοὺχ Ζν, Γολινδοὺχ ϑ΄τηοο. 6 ποινῶν Α 9 τῆς Ἱεραπο- 
λιτῶν)] ἹἹεραπόλεως ΒΝ 123 ἡ οχὰ. ΑἸΤ,ν 18 4 Πῖβοβ ἀπαρι5 δορὶ βίο 5 
οἵ. 4ιδ6 ἀἰββογαϊ 46 Βοου ἴῃ Ζείζελγ7 7117 Αγελεγρεσελίολίςν 315 54. 
19 Χοσρόου] 'Ορμίσδου Ζν 20 Βαρὰμ Τοουσνὰς] Βαράμου Ζν, Βαράμ, υἱοῦ 

Βαργουσνᾶς ϑ΄τηοο. 21 καββαλλαρίων 1, εἴ ᾿ΐα 56 ΡΕΥ καὶ οτη. ςοά. 
Θ΄ Πηοο. 22 Ζαδεσπράτην Ὀϊαπα ϑίηοο. μετὰ] ἐκ τοῦ ϑ΄τηοα. 23 τὸ 
Νισίβιος ϑίτηοο. τὸν Νησίβιος Α τὸν Νίσιβιν 1, τὴν Νίσιβιν Β ν ἐπὶ τῷ 
5ΙΊπηοο. καβαλαρίους Α 24 Νισίβιος ϑίτηοο. Νησίβιος Α Νίσιβι Ζν 

ταράξαι] καταρράξαι Ζν, συνταράξαι ϑίἴτηοο., καταταράξαι 25 ἀπὸ 

ἄρχοντας Α 26 Χαρχάς Ζν ϑ΄'τηοο. 
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“ Ἂ Ἃ ῇ καβαλλάριοι ἡμῶν σφάξωσι τὸν Ζαδεσπρὰμ ἢ χειρώ- 
ἴω Ν 3 ᾽ “ σωνται, σταυρὸν χρυσοῦν διάλιθον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ 

“-“ Ἁ [ο] 

πέμπομεν διὰ τὸ πάνσεπτον αὐτοῦ ὄνομα, καὶ τῇ ἐνάτῃ 
“ "2 » ἣν 

τοῦ Φεβρουαρίου μηνὸς τὴν κεφαλὴν τοῦ Ζαδεσπρὰμ, 
“ Φ [4] 7 «ς [9 

ἤνεγκαν ἐπὶ ἡμῶν' ἐπιτυχόντες οὖν τῆς δεήσεως ἡμῶν, 
53 Ν, Ι διὰ τὸ ἕκαστον ἀναμφίβολον εἶναι, εἰς τὸ πάνσεπτον 

“ ἴω 2 Ὁ ΄', 

αὐτοῦ ὄνομα τοῦτον τὸν σταυρὸν τὸν παρ᾽ ἡμῶν γενόμενον, 
“- “ 2 “ 

μετὰ τοῦ πεμφθέντος σταυροῦ παρὰ ᾿Ιουστινιανοῦ βασι- 

λέως Ρωμαίων εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ τῷ καιρῷ τῆς 
ΕῚ ΄, -“ Ζ “ ΕῚ 7 2 “ εἿ ἀμιξίας τῶν δύο πολιτειῶν ἐνεχθέντος ἐνταῦθα παρὰ 
Χοσρόου, βασιλέως βασιλέων, υἱοῦ ἹΚαβάδου, τοῦ ἡμε- 

τέρου πατρός, καὶ εὑρεθέντος ἐν τοῖς ἡμετέροις θησαυροῖς, 
“ “ 7, ᾿ 

ἐπέμψαμεν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἁγίου πανσέπτου Σεργίου." 
Καὶ τού μΜ Μ ίου βασιλέως Τ᾽ρηγόριο αἱ τούτους γνώμῃ Μαυρικίου βασιλέως Τ᾽ρηγόριος 

- - ς Νὴ - “ 
λαβὼν μετὰ πολλῆς πομπῆς εἰς τὸν ἱερὸν οἶκον τοῦ 

, ͵ 

μάρτυρος ἀνατέθεικεν. Οὐ μετὰ πολὺ δὲ καὶ ἕτερα 
΄, - ς Ἷ 5. ΕΝ Ν 5. ΩΝ ς Ἁ ’ πέπομφε δῶρα ὁ Χοσρόης ἀνὰ τὸν αὐτὸν ἱερὸν ναόν, 

2 ,] 2 Ἂς ᾿ » “ ἡ « ΄, ἐπυγράψας ἐπὶ δίσκου ἐκ χρυσοῦ πεποιημένου ἑλληνίδι 
φωνῇ ταῦτα" 

2 Ν , Ἁ , ᾿ 
“᾿Εγὼ Χοσρόης, βασιλεὺς βασιλέων, υἱὸς Χοσρόου, τὰ 

. “Ὁ “Ὁ ᾿ ὔ 

ἐν τῷδε τῷ δίσκῳ γεγραμμένα, οὐκ εἰς θέαν ἀνθρώπων, 
3 “ “Ὁ ῇ “ 

οὐδὲ ἵνα ἐκ τῶν λόγων μου τὸ μέγεθος τοῦ πανσέπτου 

ὀνό θῇ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀλήθ , νόματος γνωσθῇ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀλήθειαν τῶν γεγραμ- 
", Ἁ ᾿ Ἂ «Ὁ 

μένων καὶ διὰ τὰς πολλᾶς χάριτας καὶ εὐεργεσίας ἃς 
Ἀ [ο Χ ἔσχον παρὰ σοῦ" εὐτυχία γάρ μοί ἐστι, ἵνα τὸ ἐμὸν 

, 7, “ ς - 3 “ ὄνομα | ἐμφέρεται τοῖς ἱεροῖς σου σκεύεσιν. ᾿Ἐν τῷ εἶναί 
- δ “ ἃ -“ 

με ἐν τῷ Βεραμαΐς ἡτησάμην παρὰ σοῦ, ἅγιε, ἐλθεῖν εἰς 
Ἂ ᾿Α -“ 

τὴν βοήθειάν μου καὶ ἐν γαστρὶ συλλαβεῖν Σιρήν. Καὶ 
ΞΕ 

ἐπειδὴ ἡ Σιρὴν Χριστιανή ἐστιν κἀγὼ “Ἑίλλην, ὁ ἡμέτερος 

1 ἡμῶν οἵη. Ζν χηρώσωνται Α 3 ἐννάτην θΑ 5. δεήσεως] 
αἰτήσεως ϑ΄πηοο. 7 τοῦτον οἵη. ϑ΄τηοο. τὸν δῃηία παρ᾽ οἵὴ. οοά. 

ΘΙΠη0Ο. 9 τὸν καιρὸν Α 1ο πολιτιῶν Α 11 Κοάδου 51π1οο. 
13 ἁγίου οτῃ. 5΄τηοα. 17 νεών ΖΚ 20 δῃΐίβ ἐγὼ Βαρεῖ : τῷ μεγαλο- 

μάρτυρι Σεργίῳ Χοσρόης βασιλεὺς βασιλέων ϑίἴτηοο. Χοσρόου] Ορμίσδου ἐν 

τὰ... γεγραμμένα] τὰ δῶρα τὰ μετὰ τοῦ δίσκου ἐξέπεμψα ὅϑ΄τηοα. 

22 πανσέπτου σου ϑϊ΄ῖτηος. 23 ἀλλὰ διὰ τὸ γνωσθῆναι τὴν ἀλήθειαν τῶν 

γενομένων καὶ τὰς πολλὰς Θ΄πηοο. 26 ἐμφέρηται Β ν 5΄πιοο. 27 Βερ- 
θεμαῖς ϑἴτηοα. 28 Σειρέμ ϑίτηοοσ. εἰ ΒΕΙΏΡΕΓ 29 ἡ Σιρὴ εἴ ἀθΙηὰε Σιρὴ 
ἀβο!!παΐαπη Ζν 

ΙοΟ 

20 

28 
469 



σι 

1Ιο 

20 
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-“ ΄ Ν »} 

νόμος ἄδειαν ἡμῖν οὐ παρέχει Χριστιανὴν ἔχειν γαμετήν. 
Ἁ κ Ἁ Ν . }] ͵ 

Διὰ γοῦν τὴν ἐμὴν πρὸς σὲ εὐγνωμοσύνην εἰς ταύτην τὸν 
’ὔ ζω Ἁ ͵] Ν , 

νόμον παρεῖδον, καὶ ταύτην ἐν γυναιξὶν ἡμέραν ἐξ ἡμέρας 
, » ᾿ ᾿ .Ἶ “-“ -“ 

ἐν γνησιότητι ἔσχον καὶ ἴσχω, καὶ οὕτω συνεῖδον νῦν 
-" - - Ε] ῇ “ 2 Ν “ 

δεηθῆναι τῆς σῆς ἀγαθότητος, ἅγιε, ἐν γαστρὶ συλλαβεῖν 
7 ᾿ ᾽ " Ἁ 

αὐτήν. Καὶ ἠτησάμην καὶ συνεταξάμην ἵνα, ἐὰν ἐν γαστρὶ 
7 7] ᾿ Χ Ν 7 3 ΕῚ “ 

συλλάβη Σιρήν, τὸν σταυρὸν τὸν φορούμενον παρ᾽ αὐτῆς 
, - , ͵ Χ , , Ὗ πέμψω τῷ πανσέπτῳ σου οἴκῳ. Καὶ τούτου ἕνεκα κἀγὼ 

Ν Ν Ν ἴω , σ Ψ , 

καὶ Σιρὴν τὸν σκοπὸν τοῦτον ἔχομεν ἵνα εἰς μνημόσυνον 
κ Ι] ΄ , "Ἵ “ »Ἶ Ἁ [4] 

τοῦ ὀνόματός σου, ἅγιε, τοῦτον τὸν σταυρὸν κρατῶώμεν. 
᾿ ’ὔ 3 ᾽ “ Ν Ν “ 

Καὶ συνείδομεν ἀντ᾽ αὐτοῦ τὴν τιμὴν αὐτοῦ, μὴ συντεί- 
“ “Ὁ ,ὔ 

νουσαν περαιτέρω τῶν τετρακισχιλίων τετρακοσίων στατή- 
3 “Ἥ)Ἤ ᾽ς 

ρων μιλιαρισίων, πεντακισχιλίους στατῆρας ἐκπέμψαι. 
Ἁ » - Ἁ 7 « “ δ " ᾿ Καὶ ἐξ οὗ τὴν τοιαύτην ἑαυτῷ ἔσχον αἴτησιν καὶ 

΄“ 7 Ὁ -π 5 , Ἁ ς ταῦτα διελογισάμην, ἕως οὗ ἐφθάσαμεν τὸ “Ῥοσονχοσ- 
, ς 7 , » “ Ἢ Ψ᾿ “ ᾿] Ν ρόν, δέκα ἡμέραι πλέον οὐ διῆλθον, καὶ σύ, ἅγιε, οὐ διὰ 

Ν Φ ΄ » μι Ἀ Ἂ Ἁ ᾿ 5 ῇ : ΄ 
τὸ εἶναί με ἄξιον ἀλλὰ διὰ τὴν σὴν ἀγαθότητα, ἐφάνης 

ς ͵ χ Ν Υ ἰκν ΄ 
μοι ἐν ὁράματι τῆς νυκτός, καὶ τρίτον εἶπάς μοι ὅτι Σιρὴν 
2 ἮΝ, 6 3 ἂν Ἢ 3 “ ἢ , 7] ᾿] 

ἐν γαστρὶ ἔχει. Κἀγὼ ἐν αὐτῷ τῷ ὁράματι τρίτον ἀνταπ- 
΄ ἴ ᾿ Ν ἢ 3 4 δ΄. 

εκρίθην σοι λέγων" " Καλῶς. Καὶ διὰ τὸ εἶναί σε δοτῆρα 
“ Ρ] ΄ “ , 2 , ᾿ Ν 7 

τῶν αἰτήσεων, ἐκ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἡ Σιρὴν τὸ εἰθισμένον 
“Ὁ Χ ᾽ 3 3 Ἄ, Ν ΘΒ ᾿] “ 3 ἢ 

ταῖς γυναιξὶν οὐκ εἶδεν. ᾿Ἐγω δὲ διστάξας εἰς τοῦτο, εἰ μὴ 
“- , 7 , “ “- Ν Ν [οὶ τοῖς λόγοις σου ἐπίστευσα, καὶ ὅτι ἅγιος εἶ καὶ δοτὴρ τῶν 

᾽ “ Ν ἢ. Ν -» Ν “- 

αἰτήσεων, μετὰ «τὸ» ταύτην τὰ γυναικεῖα μὴ ὑπομεῖναι, 
7 Ν 4 “ . Ν Ν “ 

ἐκ τούτου ἔγνων τὴν δύναμιν τοῦ ὁράματος καὶ τὴν τῶν 
Ἀ φᾷς Ὁ ,ὔ .] , ᾿ 53 Ε Ν 

παρὰ σοῦ ῥηθέντων ἀλήθειαν. ἸΙαραυτὰ οὖν ἔπεμψα τὸν 
Ν Χ , Ἃ “ , 

αὐτὸν σταυρὸν καὶ τὴν τούτου τιμὴν ἐν τῷ πανσέπτῳ 
Ἵ] 7 “ ψ, ζ Ἂ Ψ 

σου οἴκῳ, κελεύσας ἐκ τῆς τούτου τιμῆς δίσκον ἕνα καὶ 

2 γοῦν] οὖν Ζν ϑ΄πηοο. εἰς ταύτην] διὰ τοῦτο ϑ΄Ιτηοα. 4 ἴσχω] ἔχω 

ΖΥ ϑίπηοο. 5 ἅγιε οὔγ. ϑίπηοο. 6 ταύτην Β 8. ἕνεκεν Θ᾽ π1οα. 9 καὶ 

ἡ ϑίπηοο. 11 συνείδωμε ν 12 τριακοσίων ϑίτηοο. 13 ἐκπέμψαι] κόψαι 

οοἄ. ϑ΄πηοα. 14 ἑαυτῷ] ἐν ἐμαυτῷ ϑιιῆοα. [5 εἰς τὸ ϑ΄τηοο. Ῥοσο- 
χοσρόν Α ῬῬησωνχοσρών ϑῖτηοο. τι6 σύ] σρῖα (-- σωτηρία) ρΡοβίδα [1{ὰγὰ 

τετηρίαϊατη αὶ 18 εἶπές μοι ὅτι ἣ ϑίτηοο. 19 ἕξειν ἀντεπεκρίθην Α 

20 καλῶς καλῶς" καὶ διὰ τὴν σὴν ἁγιωσύνην καὶ ἐλεημοσύνην, καὶ διὰ τὸ 

πάνσεπτόν σου ὄνομα καὶ διὰ τὸ εἶναί σε ϑ΄τηοα. 21 ἐκ οἵη. οοά. ϑ:τηοο. 

22 δὲ διστάσας τν δ᾽ ἐδίστασα ῬΥοροῃ. δ].; ἐγὼ δὲ οὐκ ἐδίστασα εἰς τοῦτο, 

ἀλλὰ τοῖς λόγοις ϑ΄1πηοο. 23 ἀληθινὸς δοτὴρ ϑ΄τηοο. 24 μετὰ τὸ ταύτην 

ϑίμηοο. μετὰ ταύτην Α μετὰ ταῦτα 2ν 
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7 ἃ 7 ῇ - 7ὔ Ι ποτήριον ἕν γενέσθαι εἰς λόγον τῶν θείων μυστηρίων, 
»“" 2 , ἀλλὰ μὴν καὶ σταυρὸν γενέσθαι καὶ πηχθῆναι ὀφείλοντα 

α ἃ 

ἐπὶ τῆς τιμίας τραπέζης, καὶ θυμιατήριον, τὰ πάντα 
“Ὁ: Ν , » χρυσᾶ, καὶ ἀμφίθυρον Οὐννικὸν κεκοσμημένον χρυσίῳ" 

“- Ὁ λ [ω ’ὔ 

Ι καὶ τὰ ἀπομένοντα τῆς τιμῆς μιλιαρίσια εἶναι τοῦ ἁγίου 410 
“ ᾿ 

σου οἴκου, ἵνα διὰ τῆς τύχης σου, ἅγιε, εἰς πάντα, ἐξαιρέτως 6 
Δ 2 Ἀ " "4 » » ᾿ 7 ἷὰ Ν 

δὲ εἰς τὴν αἴτησιν ταύτην ἔλθης εἰς τὴν βοήθειάν μου καὶ 
ἃ Ἂ δὰ 7 “" - 

Σιρήν, καὶ ὃ διὰ τῆς σῆς πρεσβείας γέγονεν ἡμῖν τῷ ἐλέει 
΄“ ΄“Ὁ [ω, Ἁ 

τῆς σῆς ἀγαθότητος καὶ τῷ θελήματί μου καὶ Σιρὴν εἰς 
, , Ἔα Ὸν 51}: 5.Β΄ Ν ᾿ ᾿ διὰ 

τέλειον προέλθῃ ἵνα κἀγὼ καὶ Σιρὴν καὶ πάντες οἱ ἐν το 
“ , 2 Ν Ν 7 » , Ν }] ὯΝ 

τῷ κόσμῳ εἰς τὴν σὴν δύναμιν ἐλπίζωμεν, καὶ εἰς σὲ ἔτι 
πιστεύωμεν." 

- Ν ἴω 

Ταῦτα τὰ παρὰ Χοσρόου ἀναθήματα λέγει, οὐδὲν τῆς 
Βαλαὰμ προφητείας ἀπᾷάδοντα, τοῦ φιλανθρώπου θεοῦ 

“ «ς ῇ 

σοφῶς οἰκονομήσαντος ᾿Ελλήνων γλώσσας σωτήρια φθέγ- τ- 
ξασθαι ῥήματα. 

ΝΊςΕρΡΒ. 22. Τότε καὶ Νααμάνης τῶν ἐχθρῶν Σκηνητῶν 
ἍΨΗ:.23 , 2 ΄ Ν Ἂ “ ς Ν 5 

φύλαρχος, ἐξάγιστος καὶ παμμίαρος “ἔλλην ὡς καὶ ἀν- 
Ι͂ “ “ 

θρώπους αὐτοχειρὶ σφαγιάζειν τοῖς αὐτοῦ δαιμονίοις, τῷ 
δι. νυ Ἂ ᾿ς ἾΝ " {ὰ Ὁ 
ἁγίῳ προσῆλθεν βαπτίσματι, τὴν ὄντως ὕλην χρυσῆν :ο 
᾽Αφ δί Ν )ξ. Χ “Ὁ ὃ ὃ "Α Ν ῇ 

ροδίτην πυρὶ τήξας καὶ πτωχοῖς διαδούς, καὶ πάντας 
Ν ᾿ ᾽ φ: ἃ Ἂ. Ν , ς . , 

τοὺς ἀμφ᾽ αὐτὸν τῷ θεῷ προσαγαγών. Ὃ δὲ Τρηγόριος 
“- 7] Ἁ οὗ “ Ἁ 

νεύμασι τῆς βασιλείας μετὰ τὸ δοῦναι τοὺς Χοσρόου 
ἌἍ ΄-“ [4] 

σταυρούς, τὰς πανερήμους τῶν λεγομένων Λιμητῶν περι- 
“Ὁ 9 ἵ μὴ , ͵ 

νοστῶν, ἐν οἷς μάλιστα τὰ Σευήρου δόγματα κατεκράτει, 25 
ΝΟ Ν Ἂ ᾽ 7 ῇ Χ ΟΥ̓ 7 

τὰ ἐκκλησιαστικὰ προὐτίθει δόγματα, καὶ πολλὰ φρούρια 
Ν , “ , Ν Ν  φ - 

καὶ κῶμας μοναστηρία τε καὶ φυλᾶς ολοκλήρους τῇ 
2 7] ΄ “Ὁ “ 

ἐκκλησίᾳ προσήγαγε τοῦ θεοῦ. 
τ’ , “ 

ΝΊοορμ.. 285. Ἔν τοσούτῳ δὲ Συμεώνου τοῦ ἐν ὁσίοις τὴν ἐπὶ 471 
ΧΙ 24 ; ; δὲ ἢ ἕ " 

θανατον νοσήσαντος, ἐμοῦ τα περι τουτου μηνύσαντος, 30 

1 ἕν γενέσθαι] ἐγγενέσθαι Α 2 γενέσθαι καὶ ΞεοΙαα1 46 ΒοΟΟΥ 

3 τιμίας] ἁγίας Β 5 καὶ..-τιμῆς] τὰ δὲ λοιπὰ δϑίτηοο. " δὲ οτη. 

οοὔ. 51Π10ο. εἰσέλθῃς Θίτηοοα. τὴν ΟΊ. Θ'΄ΊΠ1οο. 8 τῆς πρεσβείας 

σου 5΄τηοοα. 9 εἴ το Σειρὴν Α το τέλεον προέλθοι ϑῖτηοα. καὶ ἣ 

Σειρὲμ, Θ΄τηοα. 11 ἐλπίζομεν Α οοἄ. 5΄τηοο. 12 πιστεύομεν Α 

15 σαφῶς Βν 19 αὐτοχειρῆ Α 20---22 51121Π1 συδαάδιη ΠαΥγαΠἴαΓ 
δρυᾶ Μείδρῃγ. Ρᾷ 114, 349, 5ε4 ἴῃ νἱΐα 5. ΘΥΠΊΘΟΠΪ5 Βεηϊοσῖ 421 διδοὺς Β 

22 ὁ δέγεν 25 κατεκράτει...“6 δόγματα οτη. Κα]. ν 27 κόμας 
ΑΒν 29 ἐν τούτων 
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᾽ὔ -" Ν » 

ἐκτρέχει Γρηγόριος τοῦτον τὰ τελευταῖα κατασπασόμενος" 
3 ͵ 4 , “-- 

οὐ μὴν ἔτυχεν. Ἦν δέ γε ὁ Συμεώνης πάντων τῶν κατ᾽ 
᾿ ᾿ ,ὔ ς ἴω - 

αὐτὸν ἀνθρώπων τὴν ἀρετὴν ἐξοχώτατος, ἐξ ἁπαλῶν τῶν 
᾽ ͵7ὕ κ » Ἀ 7 ὃ θ ͵7ὕ νος ς Ἂ Ἁ 

ὀνύχων τὸν ἐπὶ κίονος διαθλεύων βίον, ὡς καὶ τοὺς 
᾿] ’ὔ Ε] “ 7] ᾿] “- , “ ,ὔ 

5 ὀδόντας αὐτοῦ διήλλαξεν ἐν τῇ στάσει τοῦ κίονος. 
ἈΝ 7] »" 

᾿Ανήχθη δὲ κατὰ τὸν κίονα ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. "Ἐτι 
Ἀ ω Ἁ ς 7 » 7] ἈἉ » ’ 

σμικρᾶν κομιδῇ τὴν ἡλικίαν ἄγων, κουρίζων τε καὶ ἀλω- 
»" Ἁ 

μενος ἀνὰ τὰς κολώνας τοῦ ὄρους περιήει. Καὶ περι- 
»" εἴ ͵7] , 

τυχὼν πάρδῳ τῷ θηρίῳ τὴν ζώνην περὶ αὐχένα βάλλει, 
“- - ,ὔ ἃ 2 Ἄ 

ῖο καὶ ἐκ ῥυτῆρος ἦγεν τῆς φύσεως ἐπιλαθόμενον, καὶ ανὰ 
ω ᾽ Ἀ «ς “Ὁ 

τὸ οἰκεῖον ἤγαγε φροντιστήριον. “Ὅπερ ἑωρακὼς ὁ τοῦτον 
Ν 7] Ἃ 

μαθητεύων καὶ αὐτὸς ἐπὶ κίονος ἑστὼς ἐπυνθάνετο τί ἂν 
- «Ὁ ’ ς 

εἴη τοῦτο. Ὃ δὲ ἔφη αἴλουρον εἶναι, ἣν κατταν ἡ 
, 7 " ΓΟ , ᾿: », 

συνήθεια λέγει. ᾿Ἐντεῦθεν τεκμηράμενος πηλίκος ἔσται 
»" 7 -“ 

ι τὴν ἀρετήν, ἐπὶ τοῦ κίονος ἀνήγαγεν. Ἂν τούτῳ δὲ τῷ 
ΟῚ -“ ᾿] 7 

κίονι καὶ ἐν ἑτέρῳ ἐς τὰς ἀνωτάτω τοῦ ὄρους ἀκρωρείας, 
Ἀ ΝΝ ᾿ 7 , 

ὀκτὼ καὶ ἑξήκοντα διετέθη χρόνους, πάσης χάριτος ἠξιω- 
7] Ν “Ὁ 7 , 

μένος περί τε τὴν τῶν δαιμονίων ἔλασιν, ἀκούμενός τε 
- ,ὔ »"» ᾿ς Ἁ - 

πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν, προορῶν τε ὡς παρόντα 
Ἁ λλο τα Ὃ Ν 7: 7] Ἕ ᾿' Ἂς Ν 

ο τὰ μέλλοντα. ς καὶ Τ᾽ρηγορίῳ προειρήκει αὐτὸν μὲν 
οἿ ες »"» Ἁ Ὁ , "-“ 

μὴ ὁρᾶν τὸν αὐτοῦ θάνατον, τὰ δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἀγνοεῖν. 
᾽ “ Ν 7] -“ . - 

Καἀμοῦ δὲ λογισμοὺς θεωρήσας ἐπὶ τέκνων ἀποβολῇ Νιίςερβοτῖ 
γίϊα 5.- 

καὶ διαπορουμένου τί δή ποτε “Ἑλλησι πολυτέκνοις τιθοπίς ΡῸ 
» ’ὔ -“ Ἁ Ἀ 7ὔ ἈΝ ως 5 865, τ 237: 

οὐ γέγονε ταυτα, καὶ προς μηδένα τὸ παρᾶπαν ἐξαγα- 5ῸΘΑ 
7 ΕῚ » 7] ᾿] ΄-ῃἭ, 

25 γόντος, γέγραφεν ἐκστῆναι τούτων ὡς οὐκ ἀρέσκοντα τῷ 
»“"» Ἁ ἈἉ 7 »“ ς ΄ Ψ Ἁ 

θεῷ. Καὶ γυναικὸς δέ τινος τῶν ὑπογραφόντων μοι, ἐπεὶ 
Ἁ ͵ὔ 7] “Ὁ ΄ 

τὸ γάλα τεκούσῃ κεκώλυτο καὶ περὶ τῶν ἐσχάτων τὸ 
7 ᾿] 7 ᾿] ᾿Ὶ »"» ΄-“ “ 

βρέφος ἐκινδύνευεν, ἐπιθεὶς τὴν χεῖρα τῇ δεξιᾷ τἀνδρός, 
ἥ 7] "» » ΠῚ "-" 

ἐπέτρεπεν ταύτην ταῖς θηλαῖς τῆς γυναικὸς ἐπιβαλεῖν. 
οὍ » δὴ “ θέ [ὦ Ε᾽ ἊὉ »“ 

3 περ ἐπειδὴ πέπραχεν, εὐθέως ὡς ἔκ τινος πηγῆς ἥλατο 
Ἀ , ς Ἀ Ἀ “ » "-»" 

τὸ γάλα, ὡς καὶ τὴν ἐσθῆτα τοῦ γυναίου ἐμπλῆσαι. 
᾿Ὶ 7] Ἀ -“ἅ 

Καὶ παιδαρίου δὲ παρὰ τῶν συνοδοιπόρων ἐπιλελη- 
,ὔ ͵ ΓαῚ - 7] -“ 

σμένου πόρρω τῶν νυκτῶν, λέων τοῖς νώτοις ἐπιβιβάσας 

ἡ κουρίζων Ὀϊ Α ἁλλόμενος Ζν 9 αὐχένιον 1, 12 καὶ οτὴ. ΖΝ 

τοῦ κίονος ΖΚ 12 κάταν Α 16 ἐς τὰς] ἑστὼς ΖΚ 17 διετέθη] 

διετέλει ν 6 οοῃϊ. (Ὦγ., ἰοσίαββϑα διῃτήθη ἀξιωμένος, α ἴῃ ἡ οοΥγ., Α 

18 δαιμόνων τν Ι9 προυρῶν Α 25 γεγράφηκεν ΖΚ ἀρέσκον ΖΚ 

26 τινος οὔ. Β 28 τῇ δεξιᾷ ἴῃ τηαῖρ. Α τὴν δεξιὰν Β 29 ταύτη Α 
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παρὰ τὸ μανδρεῖον | ἤγαγεν, καὶ ΣΣυμεώνου προστάξαντος 472 

ὑπεξελθόντες οἱ διακονούμενοι τὸ παιδίον ἤγαγον ὑπὸ τοῦ 

λέοντος. φρουρούμενον. Πολλὰ δὲ ἕτερα καὶ κρείττονα 

μνήμης πέπραχεν, ἃ καὶ γλώσσης κεκομψευμένης καὶ 

χρόνου καὶ πραγματείας ἰδίας δεῖται, ταῖς τῶν ἀνθρώπων σι 

9 , Ν Ν “ Ρ] “ 

ἀδόμενα γχώσσαις. Ἔκ πάσης γὰρ σχεδὸν γῆς, οὐ μόνον 
᾽ Ὰ; 5 ΄ ἃ 

“Ῥωμαίων ἀλλὰ καὶ βαρβάρων, παρ᾽ αὐτὸν ἐφοίτων, καὶ 
ἰφὶ ,, - ᾽ Ν ἣν ἴω 

τῶν αἰτουμένων ἐτύγχανον. ὯΩι ἀντὶ παντὸς βρωτοῦ 
“ Ά γ Ἂ ͵ 

καὶ ποτοῦ, κλάδοι τινὲς ἐτύγχανον ἐκ θάμνου τῷ ὄρει 
, 

φυομένης. 1ο 
Ἷ “ 3 2 5 ᾿Ὶ Ἁ , 

ΝΙΊσορβ., 24. ᾿Ἐπιτελευτᾷ δὲ αὖ μετ᾽ οὐ πολὺ καὶ Ἰρηγόριος, 
ΧΥ 2 Ξ - 

ποδαγρικῷ μὲν ἁλοὺς παθήματι ᾧ μάλιστα παρηνωχλεῖτο, 
“ ΄ 

φαρμακοποτήσας δὲ ἐκ τῆς καλουμένης ἑρμοδακτύλου 

πρός τινος τῶν ᾿Ασκληπιαδῶν δεδομένης. Τελευτᾷ δέ, 
᾽ὔ ς ἕ “ 

Γρηγορίου μὲν τὴν πρεσβυτέραν Ῥώμην ἐπισκοποῦντος, τ5 
ἃ ἢ , , ν ᾿ ᾿ ἢ , Ἥ 
ὃς μετὰ Πελάγιον γέγονε, τὴν δὲ νεωτέραν ᾿Ιωάννου, καὶ 

- » 
τὴν ᾿Αλεξάνδρου Εὐλογίου, τῶν λελεγμένων μοι, ᾿Ανα- 

στασίου τε τὴν Θεουπολιτῶν, τῷ οἰκείῳ ἀποδοθέντος 
- , ς 7ὔ 

θρόνῳ μετὰ τρεῖς καὶ εἴκοσι ] χρόνους, ᾿ἱεροσολύμων τε 478 
Ἰωάννου: οὗ μετὰ βραχὺ τελευτήσαντος οὔπω τις τοὺς 20 

“ 

αὐτόσε οἴακας ἐνεχειρίσθη. 
᾿Ἐνταῦθά μοι τὰ τῆς ἱστορίας πεπαύσθω, Μαυρικίου 

Τιβερίου δωδέκατον ἔτος τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν δια- 
χ “ ἐφ, κα - , ᾿ ᾿, λ 

κυβερνῶώντος, τῶν ἑξῆς τοῖς βουλομένοις ἐκλέγειν τε καὶ 
, Ἂ Ὁ 

γράφειν καταλιμπανομένων. ἘΠ δέ τι παρῶπται ἢ οὐκ 28 
3 -“ ᾽ 7, “ “ ἿΑ 
ἀκριβῶς ἀνείληπται, μηδεὶς ἡμᾶς μεμφέτω μέμψεως, 

ἐννοῶν ὡς πεπλανημένην ἱστορίαν συνελέξαμεν, τὴν τῶν 
5 ᾽ « “ὉἪἬ 

ἀνθρώπων ὠφέλειαν πραγματευσάμενοι, δι᾿ οὺς καὶ τῶν 
Ψ, ΄, }] ῇ ΄ Ν Φν οι Ὗ τηλικούτων πόνων ἠνεσχόμεθα. ἸΠ]επόνηται δὲ ἡμῖν καὶ 

ἕτερον τεῦχος, ἀναφοράς, ἐπιστολάς, ψηφίσματα, λόγους 30 
, τᾷ -“ 

τε καὶ διαλέξεις, καὶ ἕτερα ἄττα ἔχον" τῶν ἐμπεριεχομένων 
2 ο “ 

ἀναφορῶν ὡς ἐπίπαν ἐκ προσώπου Τ᾽ρηγορίου τοῦ Θεου- 
Υ 

πόλεως συντεθειμένων. Δι’ ὧν καὶ δύο τετυχήκαμεν 
᾽ 7] ,] ἴω 

ἀξιωμάτων, Τιβερίου μὲν Κωνσταντίνου τῇ τοῦ κυαι- 

3 δὲ] δὲ καὶ Β 4 μνήμης κρείττονα ΖΚ 6 μόνων Τ'ὉῸν 7 Ῥγὰ5 

καὶ οἵῆ. Α 8 βρωτοῦ] βροντοῦ Α 17 Εὐλογίου] ἀλογίαν Α 18 τὴν] 

τοῦ Α 19 τε οὔ. Α 20 οὗ] οὐ Α 2Ζό μεμφέτω] γραφέτω ΖΚ 
27 συνελελέξαμεν Β 24 τῆ Α κοιαιστωρίου Β κοαιστωρίου Τιν 
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,ὔ 

στωρίου περιβαλόντος, Μαυρικίου δὲ Τιβερίου δέλτους 
ς ’ , Ο ὦ , Ψ ἌΥΟΝ 7 ὑπάρχων στείλαντος, ἐφ᾽ ἧ συντεθείκαμεν, ὅτε τὰ ὀνείδη 

“ ’ὔ ͵ , 2 “ ΄ ’ 

τῆς βασιλείας λύσας Θεοδόσιον ἐς φῶς προήγαγε προοί- 

μιον αὐτῷ τε καὶ τῷ πολιτεύματι πάσης εὐδαιμονίας 

παρασχόμενον. 

Εὐαγρίου σχολαστικοῦ ᾿Επιφανέως καὶ ἀπὸ ἐπάρχων ἐκκλησια- 
“ ε ’ὔ δ, “ 

στικὴς ἱστοριᾶας τομοι εξ. 

2 ἐφ᾽ ἢ Ξυθαυάϊυν διαλέξει, Ηἰδὶ ροίϊα5 ἐφ᾽ οἷς σοΥγρας 4 τῴ ογηω. ν 
6--- οὔ. ἃ 6 ὑπάρχων Β 



ΣΝ ευυλυν γνῶ 



ΘΟΉΗΟΙΙΑ 

ΠΡΒΕΚῚ 

6, 24 ὅλον ὡραῖον Α 
ἡ, 26 οὐαί σοι ἄθλιε Α ὦ τῆς μανίας εἴτε τῆς γλώσσης δύστηνε λῆρε Νεστόριε 

παράφ-«ορε:-. 1.5 
Ιο, 15 παράλογον τοῦ ᾿Αντιοχ. ᾿Ιωάννου ΑἹ, 
[Ο, 19 σκόπει ὡς ἀληθῶς συνετὸν καὶ ἀξιολογώτατον ἔργον τῆς συνόδου" καίτοι γὰρ 

ἀλόγως κινηθέντος ᾿Ιωάννου, ὅμως τὴν ἐπιτιμίαν τιμῶντες, τοὺς τῆς ἱερωσύνης θεσμοὺς 
(τούτους τῆς ἱερωσύνης τιμῶν θεσμοὺς Α) ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν οὐκ ἀπώσαντο" ἀλλὰ 
πρότερον φυλάξαντες, ἔπειτα προσκαλεσάμενοι, ἐπεὶ μὴ παρεγένετο εἰπεῖν δι’ ἣν αἰτίαν 
ἀνδρῶν ἀκρίτων κατεψηφίσατο, εἰκότως καὶ σὺν ὀρθῷ λόγῳ τοῦ παραλόγου δεσμοῦ 
ἀπολύονται ΑἹ, 

14, [5 Θουκυδίδου 1.8 14, 24 Νεστορίου 1,8 
17, 10 περὶ τοῦ δυσσεβοῦς Χρυσαφίου, καὶ ὡς ἀεὶ οἱ κοιτωνίσκοι εὐνοῦχοι τοὺς 

ὀρθοδόξους ἱερεῖς (ἀρχιερεῖς 1.) ἐκακούργουν ΑἹ, 
21, τύ πνευματικὴ ὡς (ὡς οἵη. Α) ἀληθῶς καὶ εὔστοχος ἡ τῶν πατέρων περὶ τοῦ 

μεγάλου Συμεὼν κρίσις ΑἹ, 
28, 3 περὶ τοῦ Πηλουσιώτου ᾿Ισιδώρου Α 23, 13 περὶ Συνεσίου 1,5 
23, 24 ὅτι καὶ τὴν ἀνάστασιν ὕστερον ἐδέξατο 1.5 
29, 26 περὶ βίου μοναχῶν 1.8 
31, 3 ὡραῖον ὅλον τὸ χωρίον τοῦτό τε καὶ τὸ μετ᾽ αὐτό 1,Β 231, 17 ὡραῖον 

ὅλον Α 
32, 9 ἀναίματοι] γὙρ. ἄμεμπτοι Α 

ΠΙΒΕΚΝΡῬ 1 

36, 4 Ὕρ. βασιλείας Α 
45, τό πῶς τὸ ὑφ᾽ ἑτέρων καθαιρεθέντα ὑπὸ ἑτέρων ἀθῳοῦσθαι ἄνευ συνοδικῆς 

διαγνώσεως κατάκριτον 1, 
47, 18 ὅρος τῆς ἁγίας τετάρτης συνόδου 1,Β8.κ] 
56, 31 ἐπιστολή Α 59; 1Ιο τέλος Α 
59; 17 Στήλας ὄνομα κύριον Α 
63, τ ὅτι ὁ γορπιαῖος σεπτέμβριος ἑλληνιστὶ λέγεται 1.5 
63, “6 τὸ σχῆμά ἐστι λίαν στρυφνόν Β 

67, το τὰ ἐν τῇ ὃ συνόδῳ πραχθέντα Α 
74, 1 πῶς σπουδάζει συνετῶς ὁ Εὐσέβιος ὑπὸ συνόδου ἀκυρωθῆναι πρότερον τὰ ἐπ᾽ 

αὐτῷ παρὰ συνόδου (π. σ. οτα. Β) ἐκ παραλόγου (συνόδου αἀα. Β) πραχθέντα ΑἸ.Β 
8ο, 32 Κυρίλλου 1.8 81, τ6 διόλου ὡραῖον τὸ χωρίον Α 
8:, 14 Ιωάννου 1, περὶ τῆς θεοτόκου ὡραῖον ὅλον Α 
83, 24 Λέοντος 1Β 84, 2 Κυρίλλου 1.Β το Λέοντος 1Β 1:18 Κυρίλλου [.Β 

24 Λέοντος 1,Β 20 πατρὸς] υἱοῦ 1,5 32 Κυρίλλου 1.8 
88, 24 πῶς ἀκριβολογοῦσι Α 
90, 27 τί φησι ὅτι οὐ διὰ πίστιν καθαιρεθῆναί φασι τὸν Διόσκορον Α1.Β 

ΤΙΒΕΚ ΠῚ 

99, ὅ παπαῖ τῆς νυνὶ ὁμοιότητος 1,8 
τού, 14 ὅτι ἡ ἐν Καλχηδόνι σύνοδος ἀφαιρεῖται τὸ τῆς ᾿Εφέσου πατριαρχικὸν 

προνόμιον Α1.Β 
τοϑ, 8 γρ. ᾿Ακουσσῶ Α 

16----2 
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1ο9, 27 περὶ ᾿Τωάννου τοῦ Ταβεννησιώτου 1,8 
114: 20 τῷ Μουγγῶ 1, τῶ Μουγκῶ Β 
117, περὶ τῶν ᾿Ακοιμήτων μοναχῶν 1,5 
117, 11 περὶ τούτων καὶ ὁ ἀναγνώστης τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Θεόδωρος οὕτως 

φησὶ γενέσθαι Α 
117, 22 οἷα περὶ τοῦ τῶν ᾿Ακοιμήτων ἡγουμένου φησίν 1,5 
118, 18 ὅρα πῶς οἱ μοναχοὶ ὡς ἀξιόπιστοι κατὰ τῶν ἀπὸ τῆς Ῥώμης πρὸς 

Κωνσταντινούπολιν πεμφθέντων ἐπισκόπων τοποτηρητῶν παραδέχονται 1.5 
118, 32 ὅρα ὡς εἷς μοναχὸς ἀπὸ τῆς μονῆς τῶν ᾿Ακοιμήτων πρὸς Ρώμην σταλείς, 

καὶ τὰ τοῖς τοποτηρηταῖς ἐργασμένα (εἰργασμένα ἢ) ἐν τῇ ΚΙ. εἰπών, αἴτιος αὐτοῖς 
καθαιρέσεως γέγονεν 

110, 25 οὐ λέγει οὗτος ἐνταῦθα τέως (τέως αῃίε οὗτος Β) τρανῶς τὸν ᾿Ακάκιον ὑπὸ 
τοῦ Ῥώμης καθαιρεθῆναι (ὡς λέγει ἐνταῦθα τέως τὸν αὐτὸν ᾿Ακάκιον ὑπὸ τοῦ Ῥώμης 
καθῃρῆσθαι Α). Θεόδωρος μέντοι καὶ ὁ Κίλιξ Βασίλειος τρανῶς αὐτό φασιν Α1,Β 

120, 20 νῦν τρανότερον παρίσταται ὡς Ζήνων τὴν ἐν Καλχηδόνι σύνοδον ἀπηχθά- 
νετο᾿ ἐντεῦθεν καὶ τὸν ἹΙέτρον τὸν Μογγὸν καὶ τὸν πρὸ αὐτοῦ Τιμόθεον ἐπὶ τῶν 
θρόνων διάγειν ἀφῆκεν 1,5 

123, 5 οὕτως λέγει καὶ ὁ Μάλχος Α 
123, 7 ὡραῖον ὅλον τὸ χωρίον Α ὡραῖον πάνυ 1,8 
125, 34 ψεύδη" ἄλλως γὰρ περὶ αὐτοῦ οἱ συγγραφεῖς φασιν Α 
134. 22 ἀξίως τῆς ἀσεβείας αὐτοῦ πέπονθεν 1,84} 
136, 32 περὶ τοῦ μακροῦ τείχους ΒΑ 
140, 30 Εὐσέβιος Α Εὐσεβίου 1.8 

ΤΙΒΒΚ ἵν 

153, 7 ὅτι ὁ ᾿Ιούλιος Πάνεμος ὠνόμασται 15 155, 28 ὅτι ὁ Μάϊος ᾿Αρτεμίσιος 
λέγεται 1," 159, 27 ὅτι Ξανθικὸς ὁ ᾿Απρίλλιος λέγεται 1,5 150, 22. ὅτε 
Αὔγουστος Λώιος λέγεται 1,5 

τόι, 27 ὅρα ὡς ἀπὸ τῶν χρόνων Ζήνωνος ἕως τοῦ νῦν οὐδέπω τι τοιοῦτον εἶπεν ὁ 
συγγραφεύς" νῦν δὲ ὁμονοεῖν φησι τοὺς ἐπαρχεώτας ἐπισκόπους καὶ πατριάρχους, 
διϊσταμένους τὸ πρὶν ἐκ διαμέτρου, καὶ τὰς τέσσαρας συνόδους κηρύττειν ἐπ᾽ ἐκκλη- 
σίας 1," 

τό4, το ὅρα οἷα εἴργασται τῷ βαρβάρῳ ἐκ φυσικῆς συνέσεως κεκινημένῳ᾽ πῶς 
αἴφνης εὐσεβής τε τὰ ἐς θεὸν καὶ ἐπιτυχὴς τὰ ἐς πόλεμον ἀνεφάνη, καὶ συνεργίαν ἐκ 
τοῦ τεθεραπευμένου θεοῦ λαβὼν τοὺς Βανδίλους πλείστους ὄντας νενίκηκεν 1,5 

τόρ, 29 ὅτι ὁ Δεκέμβριος ᾿Απελλαῖος λέγεται 1,5 
171, 13 ὡς ἀξιεπαινετώτατος ὁ Νάρσης ἐναρέτως βιῶν καὶ τὸ θεῖον συνέριθον 

ἐπισπώμενος ἐν ταῖς κατὰ τῶν πολεμίων συμβολαῖς τε καὶ μάχαις 1,5 
1775 1 τοῦτο ἄλλος οὐκ ἔφη Α τί φησιν περὶ Χοσρόου ὅπερ ἄλλος τις τῶν ἱστορικῶν 

οὐκ εἶπεν 1.8 
170, 24 ἦν δὲ οὐ γυνή 1.5 
18ο, 6 ἔκφρασις τοῦ μεγάλου τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας τεμένους Β 
182, τό περὶ Βαρσανουφίου μοναχοῦ Α 
100, 9 ὅτι ἀφθαρτοδοκητὴς ἣν ὁ ̓ Ιουστινιανός Β 

ΤΠΒΒΙ ν 

195, 9 ὅτι κουροπαλάτην ἡ Ῥωμαίων λέγει φωνὴ τὸν (τούτους Β) τὴν φυλακὴν τῆς 
αὐλῆς ἐμπεπιστευμένον ΒΑ 

20ο, 2 ὡς ἀρίστη αὕτη ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως 1,5 
202, 1 περὶ 1) ρηγορίου Α οἷα λέγει περὶ Ἰ᾽ρηγορίου τοῦ Θεουπόλεως 1,8Β 
2οὔ, 20 ἀεὶ τὰ παράλογα 1,Β 
207; 9 ὅτι καταπέλτας τὰ λιθόβολα μηχανήματα λέγει Β 
200; 12 τοιούτους εἷναι δεῖ τοὺς βασιλεῖς 1,8 
213, 20 ξένον καὶ φοβερόν 1,Β 
214, 20 οἷα λέγει περὶ Μαυρικίου θαυμαστὰ καὶ πλήρης (510) ἐπαίνων ἄξια 1,8Β 
217, 1 ἄλογον τοῦ συγγραφέως 1,8 φλύαρον 1." 
217, 14 οὗτος ὁ ἀνὴρ οὐκ εἶδεν ὃ λέγει 1.5 

ΓΒΕ ΥΙ 

235,5 5 περὶ τῆς ἁγίας Τολανδούχ 1, ὰ 
Ἢ 
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ΤΟΙΣ 174. 45» 5.0. 175. ὃ 
᾿Αγκύρα 9, ι8. 87, 3 
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22 
᾿Αδαμάντιος σορποιήθη Οτρεηΐβ 188, τύ 
᾿Αδαρμαάνης ῬεΥβαΥ πὴ ἀτϊιχ 205, 29. 20ὅ, 

1. 207, 3. 215, 28 ᾿Αδραμαάν 204, 
1ο. 209, 21 ᾿Αρδαμαάνης “τύ. 4 τηξη- 
ἀπππ 6556 νἱά. ᾿Αδααρμάνης 2 ἴῃ ΟΠΊΪ- 
Ῥιι5 15 Ἰοοὶβ εἴ 173, 28 Ὁ0ὈῚ Α ἀδεβί 

᾿Αδδαῖος ΞΕ ῃδίου 107, 8, 14, τύ, 21 
“Αἰιδης : τὰ ἐν Αἰδου Ιοο, 5 
᾿Αδραμαάν νἱάς ᾿Αδαρμαάνης 
᾿Αδριανοῦ βαλανεῖα Απιϊοοῆϊδα ὅ4, 7 
᾿Αέτιος : 1 ραίτοι5 54, 6, 8 

2 δυοῃι ἀἸδοοηι5 74, 7. 76, 18. 8ο, 23. 
πεν σε 8. 17: δὸ, 5: 8. ΟἹ, 27 

᾿Αζαρέθης Ῥεγβαγιπ ἀὰχ 163,1 
᾿Αθανάσιος : 1 ερίϑοοριι5 ΑἸΕχδηάτγίδθ, ὁ 

ἅγιος πατήρ 73, 20. 8ο, 9. 88, 18. 
129, 12 

2 ερίβοοριι5 ΑἸθχαηάγιαθς ροβί Ρε- 
Ευπὰ ΜΟΠΡΊΙΩ 121, 17.) 10, 22. 
127,0 

8 πρεσβύτερος 7ύ, 24 
᾿Αθηναία 28, 25 
Αἰγυπτιακὴ διοίκησις 56, 33. 58, το. 6ο, 

11. 80, 6 σύνοδος 57, τ6 
Αἰγυπτιακὸν κλίμα τι8, 17 

ἌΡ Ύ ΟΣ 71, ἃ. 86,.3, δ,.ὃ..118,. 54. 
182, τό 

αἀ 4πθπὶ Ναβίουιαβ ΠΌΥα τὰ βου! 1 
13. 22 

ἃ 4ο (ὐοπβίαπίϊηιϊι5 δα Πά6πὶ (ἢ τ]5- 

τἰαπαπὶ δαάιυοίίαῦ 139, 20, 22. 
140, 22 

Αὔγυπτος 56, “6. 88, 15, 29, 30. 80, 9: 
τὸ, ἴο0,., 11. 4. 120) Ἢ... 2.127. Ὁ; 
τὴ. ΤΑΣ, ΤῊ τη. τὺ 
ἡ ἄνω Αἴγυπτος 56, τ 

Αἰθέριος ΞΘ Ππαίου 197, ὃ, 11, 22 
Αἰθιοπία 17}, 9 
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Αἰμιλιανός ᾿Ἰτηρεγαΐου 143, 30 
᾿Ακάκιος : 1 ἜρΙβοοραβ Μεηδε 9, τ8 

2 ερίβοοριι5 ΑὐἹαγαίῃείαα 7ο, τ. 
755.) 

8 ερίβοορι5 Οοηβίαπιπορο θη 
ὅ2, 7. τοῦ; 35: ποῦν" 22. 107} 2:. 
108, 125: 11.388. ΤᾺ ΤΟ; 20. 
1185.» 1, 12. 117---120. 127. 18 

4 δὰ Μαγζοϊδηῖϊμῃ ἃ [ἀϑῖ1ηο 11 τη 5515 
205, 18 

᾿Ακοίμητοι τη ΠΔΟἨΪ 117, 8, 23. 118, 19. 
τεῦ ας ΟΥΣ 

᾿Ακουσσός τοῦ, 8 2 οἱ ἴῃ πιᾶῖρ. Ὑρ. 
᾿Ακουσσῶ Α ; νἱάς Κουκουσός 

᾿Ακυλίνιος Α ᾿Ακυλῖνος Ζ ερίβοοραβ 
ΒΥΡΙΙ 18, το 

᾿Αλαμανικός τρ7, 30 
᾿Αλαμούνδαρος ϑαγασοηογιηι ἄτι τ62, 26. 

163,1. Ζτύ, ὅν: 223: 50; 27 
᾿Αλβανία 141, 29 
᾿Αλεξάνδρεια τι, τ6 οεἰ. 

ἡ ᾿Αλεξανδρέων 8, 8. 17, 20 οεί. 
ἡ ̓ Αλεξανδρέων πόλις τόι,6 ἡ ̓ Αλε- 

ξάνδρου 51, 7 οεί. ἡ ᾿Αλεξάνδρου 
πόλις το, 31 οεί. ἡ ̓ Αλεξανδρέων 
μεγαλόπολις 43, 6. 77, τ8 οεί. ἡ 
μεγάλη αἰϊοία 51, τό. τού, 31 

ἄς τερὰβ ΑἸδχδηα ηῖ5 1 6. 11 5, 
8---0, 11. ΠΙ 4, 6, 11---ἰῦ, 22--- 
5. ἄτι τ, τὺ. 57: 08} τὸ 

᾿Αλέξανδρος: 1 ὁ Μακεδών 125, 18. 
1536, 1τ8 

2 ᾿τηρθύαίου 143, 22 
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᾿Αλκίσων 52, το. 127. 6. 132, 17 
ἼΛλπεις 200; 30; 31 
᾿Αμαλασοῦνθα ΟΠ χοῦ, πἰ ἀϊοῖϊΐ Ἐνα- 

οΥαβ, 564 στὰ νεῖα ἢ]1ὰ ΤΠΕΟΔοΥΟΠΙ 
τόρ, 6 

᾿Αμάντιος ῬΥΔΘΡΟΒΙἴτι5 58 Υ} οὐ] 0 Ὰ}1 ἰτη- 
ῬΕΙΘΙΘΕ 9 152: 17- 1515 ἢ 

᾿Αμάσεια 187, 21 
Αμασις 55, 24 
᾿Αμβρόσιος 73» 20 
᾿Αμιδαυγ5 Μεβοροίδηηϊδε 28,15. 135»30 
᾿Αμφιλόχιος ἜΡΙβοοραΒ 514δε 61, 27; 31 
᾿Ανάξαρβος 150; 13», 22 
᾿Ανάπλους Ἰοοι δα Βοβρουη ΡὈ͵ΙΟΡΕ 

Βυζαῃίλιτη 5ἰἴιι5 1485, 27 
᾿Αναστάσιος: 1 ῬΥΘΞΌΥΓΘΥ, Ν ΘϑίουἹἹ 556 018 

7. 18, 33 ᾿ 
2 ἐρίξοοριιβ ΗΕ οβοϊ υτηϊίδηιϊβ 104; 

27 
83 ἜρΡίβοοριβ Νίοδθαβ 93, 13 
4 ἸΥΩΡΟγδίου 28,13. 121,31 ΥΕΡΉΙΠΊ 

Εἰι5 125-147 153, 4, 14. 154; 
τὸ, 0. Φιῦ α 

5 ΟΘσΟμοτητ5 ΑΠΙΟΟΠ 6515 ἜΟο] βίδα 
184, 28, 31. 185, 1 

θΘ ερίβοοριβ Δμηίοοηϊαθ 190, 12) 24: 
27. ΤΟΣ 53 Υ2ΘΙ; ΠῚ, 21. 2: 
240,1 

᾿Ανάστασις (ἡ ἁγία) Θοο]ε5ϊα Ξαποίας Ἀε- 
ΒΕΓΥΘΟΙΙΟΏΙΒ 52, 6 

᾿Ανατολή 48, Ἐ 72. 11. Ἐ2» Ὁ 
᾿Ανατολικοί το, 2: γι, Β,, 18. 75; Ὁ, 12. 

δύ, 3, 5. 90, 32 
᾿Ανατόλιος : 1 στρατηγὸς τῶν ἑῴων ταγ- 

μάτων 27, 31 ἡ ̓ Ανατολίου στοά Απί]- 
ΟΟἾΪΔΘ 28, 1 

2 Ερίβοοριιβ (ὐοηβίδης Πορο] Ἰδηιι5 

42, 7. 59; 27: 31. ότ, 7. 63, 5 εἴ 
Ῥαβϑίση ἴῃ δοΐ. (δ]ο. Ἐ᾽-- --οΟἱ 

8 Απδίο]5 αυϊάδμη ἀδπγηδίιβ5. οἱ 
πδοδίι σαπρὰ 6115. ΑπηίὶοοΠϊαα 
βου ποαϑβαί 212-214 

᾿Ανδρέας ἃ Μαυτίοϊο δὰ τη} 165 θά! 1ο505 
ΤΆΪ55115 228, 27 

᾿Ανθέμιος ᾿τηρεγαίου 66, 8, 19. 122; 33 
ἼΑνθιμος ΘΡ᾿βοοριι5 (οηβίαπείπορο  ξαπιιβ 

τόρ; Τὸ: τὸϊ, 5 56... 198, Τὸ 
᾿Αντικός 107, 31 
᾿Αντιόχεια 17, 25 (εἴ. ἡ ̓ Αντιοχέων 8, 22 

οοἰ. ἡ ̓ Αντιοχέων πόλις 1 3531.23 ἡ 
᾿Αντιόχου 8, 28. το, 13 οοἴ. ἡ ̓ Αντι- 
όχου πόλις 156, 23. 172, τό οεἰ. ἡ 
Θεοῦ πόλις 8, 26. 156, 22 οςεί. Θεού- 
πολὶς 24, 1- 201, 18 6εῖ, ἡ, Θεου- 
πολιτῶν 12, 0. 1: τοῦ, 12 Ὁεί. 

46 γεῦρυβ ΑΠΕΟΟΠΘΗΙ5 οἵ. 1 13, τό, 
18, δο: 112. 111 Ὁ, (03.2.3; 28, 

30---34. 1᾿ 4- 6,25, 20, 35, 30-- 
40. ΚΝ 599, 17--ἰϑ8, 21. Ἱ 7---, 

13:24 

᾿Αντίφορος 

Αρειος Ὠδογδίίοαβ 6, 7, 17. 

ΕνΝΔΟΚΙΌ5 

Δεαι ποῖ) ἴῃ ϑαθυΥΡαηΟ 
Παρ ΠΠΘη51 ΡΓΟΡΕ ΑἸΠΕΟΟΠΙΔ ΠῚ 124, 22 

᾿Αντωνῖνος : 1 ὁ Σευήρου ((Δ΄δοα!}]α) ἴτὰ- 
ΡῬΕΙδίου 143, τό 

2 Αὐρήλιος ὁ ἐξ ᾿Εμεσῶν (ΕἸΑαρΔὈ4]) 
᾿ΠΠ ΡΟ αίου 143, 20. 218, 29 

᾿Αντώνιος ἰΥἹΌΤΩΝΙΓ 1425) 15 
᾿Απάμεια ϑγυῖίαθ αὐῸ5 132, 32. 133) τύ. 

1345 31. 20ύ, το ἡ ̓ Απαμέων 172, 190 
οἱ ᾿Απαμεῖς 173, 2, “6 

᾿Απελλαῖος ΠΊΕ Π515 τόρ, 20 
ἐχρο τς τοὺ 1 Ὠδθυδίϊοιιβ 57, 14. 120,12 

2 δρίβοοριβ ΑἸδχδαῃασιηῦβ 186, 21, 
25: 100. 12. 212. Ὁ 

᾿Απόλλων ὁ Δαφναῖος 26, 13 
τὸ παλαιὸν ᾿Αἡδλλωνος ἱερὸν (οη- 

βίδῃΠ0Ρ0}]1 65, 6 
᾿Απολλώνιος ἀτχ ἃ 4ποὸ Ρεοίβαδ ν]οῖ! βαηΐ 

142, 23 
᾿Αππιανός Ἠἰδίοτγίοιι5 218, 24 
᾿Απρίλιος ΤΩ Πη515 150, 27 
Ἄραβες 141, 29 

Σκηνῆται “τύ, 9. 223, 21 εἰ Πὶ Ζ 
202, 5 

᾿Αραβία Ὁ2; Τἴ 
ἈΠ ΠΝ ΟΡΡιάσμη Οδρραάοοϊδα 214; 

ΠΤ ΤΙΣ νἱἄς ᾿Αρταβούριος 
᾿Αρδαμαάνης νΙ4ε ᾿Αδαρμαάνης 
᾿Αρέθουσα υΥὉ5 ϑγγίαθ 133, 20 
᾿Αρειανοῖ 1ύ3, 24. τόδ, 27. τὴν ὦ 

ΓΝ 9.358; 
10, 1105; 22 

"Αρὴς 20, 1Ιο 
᾿Αριάδνη 1 Θοη]5 1 Π]1α 66, τ. 67, 

22: 125, 11. 2ῦ. 15012 
᾿Αριαράθεια υΥ5 (αρραάοοϊδε γ7ο, τό 
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Ιαθϑί. 157--ἰ ὃ 
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122, 1, 6 
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210, 3 
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2. 142, 28. 208, 16. 

22. , τῇ 
᾿Αρτεμίσιος ΤΏΘΏ515 155, 28 
᾿Ασία Οἱ, 2. 14.;.32. 168; 185. 21 
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34. 7» τό 
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τό Καῖσαρ 1452, 14,1 

2 ᾿τηρδγδίουι πη ἀΡΡα]]αίϊο 37, 13. 
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110... 2. ΕΠ 17 
Βιτέλλιος ᾿τηρδύδίου 143. 10 
Βλέμμυες 13, 31 
Βοάνη λίμνη 2 ὅ5, Ω“8; οἷ. ἀξοροῃ. ΙΝ 1, 

3 Βαάνη Αππὰ (οχηηεπᾶ Χ 5; Και- 
κιανῆ Α 

Βοιωτία 171, 5 
Βονιφάτιος πρεσβύτερος Ἰεραίιι5 Τ, ΘΟ Ϊ5 

ῬᾶΡδ6 42, 6. 67, 21 
Βόνοσος (Βεπεαϊοίαϑ 1) ερίϑοοριιβ Ἀοιηδα 

ὅι χϑῦ, 

212.. 5 
Βόσπορος ΤΉγας. 6, 9. 39, 32 

βοὸς πόρος ό4, 18. 65, 5 
ΟἸμγηοΥ. τού, τὸ 

Βόστρα: σε. Βοστρῶν υὐῦ5 ΑΥδθῖὶδθ 
135..34...83.50 Ὁ 

Βουλουσιανός ἸγΡΘΥΔΙΟΥ 143, 28 
Βουσελῖνος ἀτιχ ΑἸΔΙηδηηϊ5 171, 10 (ΠΟΥ- 

τίρε Βουσελῖνον) 
Βρεττανοί 141, 32 
Βύβλος υτ5 ῬΠοθηϊο65 18, το ἡ Βιβλίων 

18471 
Βυζάντιον νϊάς Κωνσταντινούπολις 
Βυζαντίων (τῶν) μονή 202, 2 
Βυθάρια Ἰοσιι5 Δα Βοβρογιπιὶ ΤἬγΥδΔΟΙ τ 

51{π58 145») 24 
Βυρσία (τὰ) ρΡαῖ5 Πιαράδτη ὑὐρ]5 Δη- 

Γ[ἸΟΟΉ1Δ6 227, 20 

Γαγγαλική δΔῃςαιυι5 ΕΗ Θγδοὶθα (ϑ γυϊδοὶ) 
αἰοία 2ού, 19 

Γαγγρηνῶν (ἢ) υγ58 Ῥαρῃ]αροηΐαα 50, 
20. ὅ2, Ὁ 

Γάζα ορριάππι Ραϊαθβίϊηδθ 131, 33. 132) 
Ὡ. ΘΙ, τ 
ἡ Ταζαίων πόλις 52, 190 

Γάϊος : 1 νὶάε Καῖσαρ τ 
2 ((δ]1ρι]α) 143, 7 

Γαλατίαι 53, 22 
Γάλβας Ἰγηροτγαΐου 143,9 
Ταλλιῆνος ᾿πηρογαΐου 143, 31 Γαλλιηνόν 

210, 4 
Γάλλοι 141, 31 
Γάλλος : 1 Κορνήλιος Γάλλος ἡγεμὼν 

Αἰγύπτου 142, 17 
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2 (Ττε οἰ Π115) πη ροσδίου 143, 28 
Γελίμερ Ναμάκαϊογαμπ τὰχ τόγ, τό. τύδ, 2 
Γεννάδιος ερίβδοοραβ (ὐΟηβίδηςποροΙ!- 

ἴδηι 635, 6 
Τεργεσαῖοι τόδ, 12 
Τερμανικός Τυβίϊηπ5 11 νοσαίαγ 1907, 31 
Γερμανοί 141, 32 
Γερμανός ῬΠΟΘΩΙΟΕ5 Γ᾿ Ραμ θϑῖαα ααχ 225; 

ὯΣ 225, ΜΔ, τὸ 
Τέτας ἰταΐεγ (ὐαγδοα!]αθ 143, τ 
Τήπαιδες χοῦ, 19 
Γηπαιδικός 107, 32 
Γιζέριχος ΝΑπαδιογαμη ΤῈΧ 28, 21. 37; 
2 5351 1. δή. 21, 24: Ὁ, ττ. 108, 
21. τόγ, τ Θ 25 

Γλυκέριος Ἰτηροταίου 66, 22, 24 
Τολιανδούχ (Τολανδούχ ᾿) βαποίᾷ 2328, 5 
Τορδιανός (ἀογαϊδηιιβ 11 ᾿τηρεγδίου 143; 

24. 203; ὅ, 210. 1 
Τορπιαῖος τας η515 63, 17. 1585» 14 
Τοτθικός τόρ, το. 107; 31 
Τότθος 124,10. τῦρ, 52. [70.15. 171,2 
Τουσνάς 235, 20 νάε Βάραμος 
Γρηγόριος: 1 ὁ ἅγιος πατήρ 73, 19. 80, 

10Ο ὁ θεολόγος 202, 31 
2 ὁ θαυματουργός 120, 13 
8. Θρίβοορβ Απίοσῃθηθβ5 23, [14- 

2ύ, 9. 2ΟΙ1, 30. 204, 29. 208, 1, 
ὅ.. 215, 50. 212; 12. 21; 22- 
25.,.51. 20, 2: 220. ἃ. 2512. 17: 
25: 23: 225.) γπ| 25; 12: 258, 
22. 250, τ, 26. 270; ΤΊ; 32 

4 ερίβοοριιβ Κοιηδῃϊβ 240, 15 

Δαλματία 66, 24 
Δαμασκός 133,6 
Δαμόφιλος τὰ κατὰ Ῥώμην ἀναγράφων 

222, 23 
Δανιὴλ ἐπίσκοπος ἹΚαρρῶν 1τ8, 8 
Δάρας Μεβοροίδιηϊαα υτῦ5 1526, 8, τό. 

102. 22. 2οῦ, 4: 21Ό,.2. 220 Ὁ 
Δαρεῖος 136, 17 
Δαῴφναῖος νϊάε ᾿Απόλλων 
Δάφνη Απίϊοομίαθ βαθα Ια 29, 11. 

127, 20. 102. τῶ: Ἴδϑὴ. δ᾽ 212; 14; 
τῆς 22 ἢ, 13 

Δεκέμβριος τχαΘΠ 515 τόρ, 30 
Δέκιος ᾿τηρεύδίου 143, 27 
Δέξιππος ᾿ιἰδίουϊοι5 210, 3 
Δίδυμος Παδγείϊουβ 187, 12. 180, 27. 

100, 15 | 
Διογένης ΕΡΙΞοΟρΡα5 ΟΥΖΙοΙ 7ο, 28. 89, 15 
Διόδωρος ὁ ἐκ Σικελίας 29, 5. 218, 27 
Διοκλητιανός ἸηρΕΥΔΙΟΥ 125, 14. 144,1 
Διομήδης σιλεντιάριος ότι, το 
Διονύσιος 1 Αλικαρνασεύς 218, 20 

2 ἀὺχ Αερυρίὶ 55, 28. βό, 13 
Δῖος ΤΩΘΠ515 131, 23 
Διοσκοριανοί 133, ὃ 
Διόσκορος : 1 ΑἸεχαπατίαα Ἔρίβοορὰβ 17, 

19. 18, 4. 38, 20, 32. 39, 8. 42-47. 
50, 20. 51, 3. 52, 13. 67. - ΟἹ: 29. 
12. 27, 17, 20. τ285 5. ἘΣῪ 

2 ΤΟΙΟΒΟΟΓΙΙ5 ΠΠΙΟΥ 154») 29 ΘΥΓΟΥΘΠΊ 
ΠΟΠΊΪΠ15 ΒΒΡΙΟΔΙΉΙΥ 127, 28. 120, 

24 
Δίων ὁ Κάσσιος 218, 28 
Δομετιανός : 1 ἸΡΕΓΙΔΙΟΥ 143» 12, 13 

2 Θρίβϑοορὰβ Μειηδ8 234. 20 
Δομνῖνος ΕΡίβοοραβ Αμπεοομίδε τϑύό, 22; 

20. τον 13 
Δόμνος: 1 Απίϊοοῃίδθ δρίβοοριιβ 17», 28- 

15. 15. 21, 3 

2 Απιίϊοοῆϊαα ερίβϑοοριιβ Δομνῖψος 
νοσαῖαγ ἃ Βναρυϊο 

Δορύλαιον ῬὨτγΥρΡΊαΘ ἀγ05, νάς Εὐσέβιος 3 
Δυρράχιον 125, 24. 1595. 11 νἱάς ᾿Β'πί- 

δαμνος. 
Δωρόθεος τλοηδοῆι5 90, 15 

Ἕβραϊος 185, 25 
Ἔδεσσα 150, τύ, 22 Ἔδεσα 174, 4: 8. 

224, 33 οἱ Βἰδεσηνοί τ8, 7. 1745 6 
Εἰρηναῖος : 1 ΕρΙΒοορι5 ΤΥΙ 18, 9 

2 οοηβ5 ΟΥ̓ ΘΏΓ5 155, 3» 8» ὃ 
᾿Ελευσῖνος (αρραάοοϊας ββουπάδςε ερὶ- 

ΒΟΟΡῈΒ 128, 1 
᾿Ἔλευσίς 20, 14 
᾿Ελεφαντίνη ὉΓΡ5 ΔΕερυρίϊ 15, 20 
Ἑλλάς 20, 2. 150, 13: 170, 3. 171» 4: 

210,6. 228, 23 ᾿Ελλὰς φωνή 130, 30 
Ἕλλην Χριστιανῷ ΟΡΡΟΠΙΐαΙ 139, 7, 9. 

143,» 3. 144, τό. 218, 13. 236, 29. 
238, 15, 18. 239, 22 ἡ Βλληνικὴ 
πλάνη 19, 12 ᾿Ελληνικὰ ζιζάνια τ80, 3 
ἱἙλληνισμός 50, 15 

ἀς Ἰΐπρπα ᾿Βλλήνων χινηϑ τον 25. 
17 ἑλληνίδι φωνῇ 236, 18 

Ἑλλήσποντος 27, 14. 65, 21 
᾿Ἐλπίδιος Ἰεραίτι5 ΤΠΘοάοβΪ δα 11 5υπο- 
ἀπ ΕἸΡΏ65. 17, 20.. 71, 22 

Ἔνμεσα ὅγγ. υτὸϑ 182, 26 εἴ 143, 21 Ὁ] 
ΤΉ ]1π|8 ΒΟΥ Ρ 5: 5βθηγι5 σα Α ᾿Εμεσῶν 
βίους 218, 29 ᾿Βμεσηνοί το, 30 

᾿Ἔμμανουήλ το0, 33 
"Ἕμπουσα “τῇ,  (μποῦσαν ΑἹ 
Ἥνωτικόν το, 13, 26..ὄ 11ὖ, 1. ΠῚ Ὁ 

ΡΙαι. 126, 17 Ἦ 
᾿Επίδαμνος : Δυρράχιον νῦν 125, 24 τὸ 

νῦν Δυρράχιον 159, 11 
᾿Επιφάνεια ΤῸ 5 Θυγαθ 28, 15. 133, 10 

ἡ ᾿Επιφανέων 133, 25 τῷ ᾿Εἰπιφανεῖ 

219, 14 
Ἐπιφάνιος: 1 ὁ Τύρου (ἐπίσκοπος) 132, 

2 δρίβοοριιβ (οῃβίδης πορο] δ ηι5 
τόι, το. τόδ, το: 188, 17. τὸ 

ἹἙρκούλιος νάε Μαξιμιανός τ 
Ἑρμογένης τηδρΊϑίοΥ τ]ὰ Τα5 1 Πΐδηο 1 

Τορθμδηΐα 162, 23. 163, ἢ 
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᾿Ερουλλικός 107, 31 
Ἔρουλοι 170, 5 
Εὐάγριος Παργείϊοιι 187, 12. 

100, 15 
Εὐδοκία : 1 χοῦ ΤΠΘΟάΟΒΙΙ 11 28, 23. 

0, 18.. 32.,.22 
2 Μαϊεοηιηϊαπὶ 1Π| εἰ Ἐπάοχίδα 

611 54, 29 
Εὐδοξία ΤἬδροάοΞΚβΙΙ ΠῚ εὐ Ἐπάοοϊαθ ἢ]1ὰ 

485, Α΄. 854. 12.7.20, 31. 167, 21, 28 
Εὐθέριος (ΕΠ θέριος Α) Παδτγεῖίοιιβ 127, 30 
Εὐλόγιος : 1 τηοπδσοῆι 188, 25 

2 δρίβοορῃβ ΑἸθχαηάγδθ 212, 9. 
240, 17 

Εὐνόμιος : 1 Παργοίϊοιβ 6, 8. 88, 20 
2 ερίβοοριιβ ΝΙσοοπηθαϊαβ 93; 13 

Εἰὔξεινος πόντος 136, 29. 170, 32. 106,11 
τὸ Εὐπρεπίου (μοναστήριον) Ρτορε Αη- 

ΓΙΟΟΠ ΙΔ 13, ΙῸ 
Εὐρώπη 28, 5. 126, 20. 136, 31 
Εὐσέβιος : 1 ὁ Παμφίλου ὨΙϊδίογϊοιι5 5, 4; 

δ 0) 523. 111. 14..172; 11 217, 
21 

189, 27. 

2 ΔἸίθυ Πἰβίουϊοιιβ ὃ 210, 7 
8 δρίβοοριβ Πουυ]δοὶ 17, 5. 18, 6. 

ον ας 42: 20. δ. ἃ4: τὸν 20. 
68---γό. 86, 22 

4 δρίβοοριιβ Αῃουῖδα 43. 8. 73) 2. 
87, 2 

δ᾽ ερίβοοριιβ Ῥεῖ 511 56, 8 
Εὐστάθιος: 1 εΘρίδοοριιβ ΒΕυγ 30, 21. 

45» 9. 73, 3: 16, 2. 87, 3. 92, 24 
2 ΕΡΙΡΠδηΙθηβϑῖ5 ΘΎγα5, ὨΙΒ[ΟΥΟΙ 5 

48. 14... 06. 7... 123; 26,.32.: 124. 
ἘΦ, {γ5 150. χγ5ὅ..5.. χ0, 14 

Εὐστόχιος ερίβϑοοριβ ΕΗ] Θγοβοϊ τα ηι5 
δ, δη.. 18ύ, 18; 26, 28..ὄ 187, 7. 
100, 15 

Εὐτυχής Παργείϊοιι5 17, 3 54. 18; 4. 30, 7. 

43» 13.» 1ύ, 21. 45, 26. 49, 4. 68--- 
Εν 5. 23, 20. 77, 22. 70, 29. 88, 
25. 80. δ; τὸ, 15, 16. τού; 1. 107, 
γδ. 712.) 31: Ὑ12 25 {Ετυχέα Α). 
127---120. 

Εὐτυχιανισταί ΟἹ, 9 
Εὐτύχιος ΕρΡΊΒοοριι5 (Οηβίδ ΠΟρΡΟ] δ ητι5 

δου ταν 4. 1807. 18.. 180..21. 212, 
8. 214) 254 

Εὐφημία Ξαποία ; Εἴτι5 [ετρ! απ ΟΠ Α]ςο6- 
ἄοπα 39, 3054. 91, 13 

Εὐφήμιος εΘρίϑοοριιβ (ὐοηβίδης Πορο]!- 
δῦδ ἘσΥ; 7. 22... 12, 2. 180, 4, ὅ 

Εὐφράσιος Θρίϑοοριι ΑπίΙοΟΠΪαΘ. 155, 
41. 136, τὸ 

Εὐφρατᾶς ΘυπιιοΠιι5 170, 21 
Εὐφράτης ἤυνίιι5 1063, 4. 172, 4. 204, 

εἰν ας 211. αός 21:6, ἢ 
Εὐφρατησία Ῥτονίποϊα οαἶπ5 σαραϊ Η]6- 

ΓΆΡΟΙΙ5 234, 27 
Ἔφεσος : 8, 19. 17.» 22, 23. 104, 32 (ζεῖ. 
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ἡ ̓ Εφεσίων 8, 28. 90-Ἰ.9. 10, 13. 
45». 30. 7ο, 7. 77. 26. 93, 9: 
164. 28- τοῦ, 6; τὸ, 3. ἼΟΒ, τὸ 
οεῖ. ἡ ̓ Εφεσίων πόλις 15, 6 μη- 
τρόπολις 43, 9. 68, 25. 102; ὃ. 
103, 20 

ὉΟΠΟΣ σα 1. ὃ. Ὁ. 12... 125.281 14,7: 
Ἐν 78. ΠΝ 80) 250 162; 8; “Ὁ. 
165, 5. ΤΙΣ, σοὶ ἀδὸν ὅν. 102; 
ος, 188..18 ΤΣ τ5.17.. 18) 
Ἐδὲ δ. κι Ὁ τρ 11.) 68, 
δὲ ὃ, 24- 725 8..72..3: 83» 20. 

92, 31. 93» 1, 8 
"Ἑ φορος Ὠἰδίοτϊοιι5. τιϑ8, τό 
᾿Εφραΐμιος σοπγε5. ΟΥ̓ θη 5, ροβίθα Αἢ- 

ἘΟΟΉΐαΘ Ἔρίβοορὰβ 156, 15. 172; 10. 
1887 δὲ τϑῦό; 22: 257. 18 

Ζαδεσπράμ Ῥεῖβθβα τα 6 }}15. δαάνθυβαβ 
ΟΒοβγοθη 111 2235, 22. 236, 1, 4 

Δαχαρίας ὁ ῥήτωρ Ὠϊδίοτϊοιι5 30, 17. 59 
τιν ὅτ; 5οὲ ΤΟΝ) 26. 108...20.. 190; 
εϑιθῦ; 5. πο; 5,9. 1... 9 ἢ 

Ζήνων Ἰπηρογαίογ 66, 2, 6. 67, 8, 9, 12- 
τ, 18. 195...57. 168. δι 1411. 

ΓΘΡΏ ΠῚ 6ἰ11599---ἸΟΟ. 107, 30--Τ25 
Ζώϊλος : 1 γεοίου ΑπΕοσῆ46 27, 18, 23 

2 ερίβοοριι ΑἸδχαηάσιαθβ τόιϊ, 18. 
186, το 

Ζωσιμᾶς τλοΠδοἢιτι5 Πλΐγα 115 Οἰαυὰβ 156, 
28--ΙἼ 50, 9 

ώσιμος Ὠδίογοιι5 130, 6. 219; 1 

᾿Ἡλίας ερίβοοριιβ Η]Ἰθγοβοϊ γυηϊίδηιβ 186, 

[4 
᾽᾿Ηπειρώτης νϊὶάς ΠΙΠύρρος 
Ἡράκλεια ὑγῸ05 ϑγγίαθ φού, 18 
Ἡράκλειος εὐπαοῃιβ Ναϊεπεηϊαηὶ 111 

54» ὃ 
Ἡρόδοτος 55, 24 
ἩΗρωδιανός Πἰδβίογίοιια 218, 230 
Ἡῴφαιστος 20, το 

Θαλάσσιος ΘΡΙβοοριι5 Οδδϑϑαγαεδα Οδρρδά. 
45, 6. όρ, 3ο. 7ο, 1. 719 27. 1951: 
νας Β.Ν κα ρα ΤΕ 

Θέκλα ΡγΓοΟϊοΠΊΑΥΥΥ ΤΟΥ, 31. τοϑ, 4 
Θεοδόσιος : 1 ὁ πρεσβύτερος 20, 14 

2 ὁ νέος 5, 14. 8, 13. 1ο, 24. 13-- 
715... 17.153; 28.: δ. Εν ὈΣΙ ΣΖ, 
17. 25---29. 32, 24. 32. 560, 4. 
0. 8: Ὁ1,. 2... 102}, ΖΝ ὐρῆς Οἱ 
Ζ18, 1 

8 το ΠδΔοἤι5 δρ᾽βοοραίιβ Η!]θτοβο- 
Ἰγιδηϊ ᾿ἰϑυγραΐου 52, 7. 21, 23. 
Ιού, 20 

4 ερίβοοριι ΑΙεχαπάσγιαθ τόο, 11. 
τότ, ὅ; τοὶ τι 186. 18 

δ Μαυτσίοῖ! τη ρθγαΐοσβ Π]115.241, 3 
θ ἡ Θεοδοσίου μονή 187, ἢ 
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Θεοδοσιούπολις ΑΥηδηϊας ΟΡΡΙα Τὴ 158, 
30 

Θεόδοτος : 1 ΘΡΙΒοοριι5 Ἀπογίδε 9, 17 
2 Ιορραβ ἃ Τπεοάοβιο ΗϊδΊοϑοὶ. 

ΘΡΙΒΟΟΡα5 ο]εοίιβ τού, το 
8 ὕπαρχος τῆς αὐλῆς 107, 19 

Θεόδουλος Εἰτι5 ΘΕρ᾿5ίοΪα 46 ΝΝβίουϊο 7, 23 
Θεοδώρα ἸΧΟΥΙ [πἸ5Ε1Π|ΔΠ1 1 τύο, [5;, 31- 

176, 14. 235, 13 
Θεοδώρητος ΘΡΙδβοοριι5 ΟΥΥῚ 18, 13. 50, 

2. ὙΠ ΔἸ: 2.1, 4: ΘΗΝΩΙ. ὍΣ, 1Τὸ- 
127} 20. 18 τῶϑ 

Εἰτι5 Ὠιβίουια δοο] δι αϑίιοα 5, 8. 141) 
τὸς. Σιϑ. ἴ 

ΤΟ]ΙρΊοσα 21, 18. 23; 20 
Θεοδώριχος νϊάε Θευδέριχος 3 
Θεόδωρος: 1 ΕρΊβοοριβ Μορϑιιδβϑίϊαα 7, 

21. 127. 20- 18; 11. 31: 255. 1685:1: 
5. 11. 10: 80, 27 

2 ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως 7ο, 20 
8 αἰδοοηιῖβ ΑἸοχαηάσαθ γύ, 22 
4 ᾿ϑαυγοδθ ΘΕ] [ἸΟ}15 ΔἸΧ 135, 3 
5 ᾿Ασκιδᾶς ερίδοοριια (ὐδεβαγαθαα 

(ΆΡΡΔ.- 187,1, 12. 8022 
6 ἸΠπεοάοτχιϑ 1,Θοΐου, ΠΙβίουιοιιβ,  δι- 

ἀαδίυγ 1 501101115 117, 11. 110, 28 
Θεόκριτος ἃ Ιπϑίῖπο 1 πδοαίιιβ 153, 20. 

154.1,) 4 
Θεόπομπος ὨϊΞίοτοι5 φι 8, τό 
Θεούπολις ν]ά6 ᾿Αντιόχεια 
Θεσσαλὸς λίθος τ8ο, 20 
Θευδάτος τεχ (ΛοίΠοτιπὶ 1609, 13 
Θευδέριχος : 1 τοχ (οίπογιτῃ 124; 9, 14. 

Τό0. 2; (11. 
2 Σκύθης αἄνροίϑιιβ ΖΘ ΟΠ Ὑ606]- 

115. 122, Ὁ; 235 25 
8 Θεοδώριχος ἄτχ ϑογίπαγιτη 1ῃ 

δχογοιία ΜδΌΓΙΙΟΙΙ φςιύ, 12 
ἡ Θηβαίων 13, Δ6. 14,1, 23, 34 ἐπαρχία 

ἘΡ’ 20: δ᾽, ἢ 
Θουκυδίδης 137, 1. 177, ὃ 
Θρύκη ΩἹ, γ᾽ τοῦ; Ὁ. 130: 21. 16) 5: 

154. 6. “10, 6 
ἡ Θρᾳκῶν 122; 11 
Θρᾳκία γῆ 65, 20 
Θρᾷκιος θάλαττα 136, 27 

Θρᾷξ 36, 11. 145; 1- 153» 5: 207, 

24: 223; 32. 233; δ 
Θωμᾶς : 1 ερίϑοοριι5 Αρδιηδδα 5:00. 172; 

20. 173, 3--24 
2 ἸὩοηδοῆιβ ἴῃ ϑΥτα 184, 24. 

1ὃ5, 2 

᾿Ιάκωβος τηοῃϑοῆτι5 ΘΎ5 61, 13 
᾿Ιαννουάριος τηθηϑῖ5 235,» 29 
Ἴβας ερίβοοριι Εάεββθδαε 18, 7. 80, 28. 

92) 22, 31. 127) 290. 187, 15, 33. 
.. 188, 6, 21 
Ἰβηρία 52, 18..ὄ δύ, Ὁ. 130, 20. 141; 20 

ἼβηρΡ 1532.1 

Ἴβις 14, 258. 18, 22 νἱαετΘασις 
᾿Ιγνάτιος βαγοίι5 25, 29. 26, 4 
᾿Ιεβουσαῖοι τόϑ8, 12 
ἱἹερὰ πόλις υὐ5 Ξ'γΓγ146 130, εἰ 

ἡ ̓ Ιεραπολιτῶν 234. 26. 235ν59 
ἡ ̓ Ἱεριχουντίων πόλις 157, 24 
ἹἹΙεροσόλυμα 17, 23 (εἰ. 

ἡ ἁγία Χριστοῦ πόλις 20, 22 
ἡ ἁγία Χ. τοῦ θεοῦ ἡμῶν πόλις 28, 

Ι 
ἡ ἘΣ ΟΣ 21: ὯΣ 
ας τεθυθ 1 21, 22: ϊ δ᾽ ΤΠ σὴ.» 

τ 7.37 
᾽᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ 6:2, 3ο. τόδ, 13, 19 
ἹἸλάριος : 1 ὁ ἅγιος πατήρ 73, 10. 80, τὸ 

2 ἐπίσκοπος (ἀϊδοοηιβ Ἐλοιηδηδα 
Θς0165186) 72, 1ὸ 

Ἴλιον 130.) 29. 219, 15 
᾿Ιλλοῦς ααἄνεγϑιιβ Ζεηοηθιη γ6 0 61}15 114; 

23. 1225 1 172,3, 21.952 
Ἰλλυριοί 73, το. 82; 30. 84, τὸ: 80.1 

ἢ; τὸ. ὍΙ; 2. 200, 725 
ἹἹμέριος ἸεοΐοΥ εἰ ποίδγιιβ, ἃ 5υποάο δᾶ 

ΤΟΙ ΟΘΟΟΥΙΠ Τ155115 74) 21 
Ἴνδης 5αιγῖσαθ ϑθα!]οηβ σὰ ΖΕηΟΠα 

ῬΔΥΓΟΘΡΘ 1385,» 10, 14 
᾿Ινδῶν λίθοι 222, 15 
᾿Ιόππη τού, 20 
Ἰορδάνης 141, 20 
᾿Ιουβενάλιος ερίδοορι5 ΗΠ] ΘΥΟβοϊ γγη δ ηι5 

17, 22: 42, 0. 45» 5: δῦ. 3’ περ ν 
22, 25. 67, 22. 60, 20: Ὁ “γι'θἴ; 
72, 31. 76, τ᾿. 86, 351- Ο1}1| Ὁ, Ι᾿ 
104, 27. τού, 22 

Ιουδαία 142, 5 ᾿Ιουδαῖοι 22, 153. ᾿Ιουδαΐ- 
κός 7, το ᾿Ιουδαϊσμός 6, 22. 50, τό 

᾿Ιούδας 142, 1Ο, 11 
᾿Ιουλιανός : 1 (Π1Δ 1115) ᾿ΠρΡΘΥΔΙΟΥ 143.15 

2 (Αροβίαίδ) πηρεγαΐου 6, 6. 2ύ, 12, 
10. 20, ὅ. 122; 30: τ θυ 
᾿Ιουλιανοῦ λιμήν (οπδίδῃ!!Πορο] 
65, 7 

8 δρίβοοριιβ 1ἘΡ6 4] 7ο, 9 
4 ερίβοοριιβ Βοβίγσγθεῃηιῃβ 132, 34. 

133,6 
᾿Ιούλιος 1 νάε Καῖσαρ 

2 ἜΡΊβοοριιβ ἈΟῃηΔηῖι5 120, 13 
8. ΕρΡίβοορι8, ν]σαυῦῖιβ ΓΘΟηΪ5 Ραρᾶ8 
τ 20 

4 Τγ6η515 153, 7 
᾿Ιουστινιανός : 1 ἸἸηραγαίογ 20, 21 ΤΕΡΏΙΠ 

αἰὰϑ 150, 25--Ἰ02. 3 ΙΟ5ν4ν10- 100, 
17. 10; 10, 24.- 210, 18: Στ 
236, ὃ 

2 Ἔχϑύοϊίαὶ Οὐδ 5 ἃ ΤΊΡΘΥΙΟ ργδ6- 
ἴδοῦι5. 210, 12. 211, 25. 21| ΟἹ 

ΤερΙ απ Μαγῖαθ νἹγρΊηθ ᾿Ιουστι- 
νιανοῦ ἀἰοϊςαγ ΑἸΠΕΙΟΟΠΪαα 2τό, τ9 

᾿Ιουστῖνος : 1 Τιυβίίπι5 1 γΟΡΠ ΠΤ Εἰτι5 
153--ἰόο τό4; 2 
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2 Τυβίηιι5 Π1 τορηιπὶ οἰὰ5 1905--- 
100 210, 13. 214.) 24. 217, 22. 
227, 14 

8 σορῃδίιι5 Πιβίϊηὶ 11 τού, 2, 18, 27. 
210, 12 

Ἰσαυρία 45, το. ἴο, 31. 73, 5. 87. 5 
τὰ ᾿Ισαυρικά 135, 17 
Ἴσαυρος 66, 4. 1τοο, 22. ΙΟϑ, 4: 

Σὰ. 30. 28.31.0 Σ33, 1. 1340 32: 

3 135)1,) 8. 200, 33 
Ἰσδιγέρδης τεχ Ῥεγθαγιη 28,0 
᾿Ισίδωρος Ῥε]υβίοία 25, 3 
Ἰσραήλ 142,12 

᾿Ισραηλῖται 53, 32 
Ἴστρος ΙΟοΟ, 11. [70, 5. 196, 5, 17 
Ἰσχυρίων ἀϊδοοπιιβ ΑΙοχαηάγίαα γύ, 24 
Ἰταλία τόϑ8, 33. 170, 14. 171, 24 

ἡ ̓ Ιταλῶν γῇ τόρ, 21 
ἡ Ἰταλῶν χώρα 171,11 

᾿Ιωάννης : 1 Βαριϊδία ; [ΘΠ ρΡ] πὶ οἷμβ 
ΑἸεχαμάσιαθ το9, 29 

2 ΘρΊβοορὶβ ΑἸ ΘΟ ΟΠ ΘΠ 5 8, 22. 10, 
πὴ 3} 8: τὴν 28: .80,, 27. 
δ, 12: 197, 30} 

8 εἰ 4 ᾿Ιωάννης ἐπίσκοπος καὶ ᾽Ἴω- 
άννης πρεσβύτερος δὰ ΄ατι05 5Ξοτίρ511 
Επιβίδίϊιι5 ΒΟΥ 30, 22 

δ᾽ ΟΕΟΟΠΟΙΉι5 ΘΟο] 6ϑῖαθ ΑἸοχαπαγηδ6, 
Ροβίβα βρίβοοριιβ Α]Ἰεχαηάγίας (ὁ 
Ταβεννησιώτης) 1ο9, 27. 110, 8, 
20. 114, 8, τό. τ17---ἰ18 

Θ. ερίβοοριβ ΑἸδχαηάσιδα (ὁ μονά- 
ζων) 121, 23---20. 154) 29 

1 ερίβοοριβ ΑἸθχαηάσαδα (ὁ Νικαι- 
ὠΤΉ9) 121, 20. 154. 28 

8 δρίβοοριιβ ΑἸθχδηασιαα 212, ὃ 
9 ερίβοοριιβ Ρα]ίθηβ15 129, 20 
10 ὁ ἐκ τοῦ Σηρήμιος ΕΡβοοριιβ 

(οπϑίδηςπορο]ίαηιιβ 1809, 31. 
106. ΕΣ. 208; 28,.212, 7 

11 (Νεβίβαϊ65) ερίβοοριιβ (οηβίδῃ- 
ἘΠΟΡΟΙ δ πὰ5 240, 16 

12 ὁ Κατελλῖνος ΙΟῃδηηθ5 [111 
ΘΡίβοορῃβϑ Κομπηδηϊθ 100, [Ο. 
212, 4 

183 ερίβοορῃβ ᾿Ἀοπηδηιιθ 212, ὁ 
(ετγαΐῖ Ἐὐναρυ 5) 

14 ερίβοορῃβ ἩΗἱϊθγοβοϊ γιηϊίδηιϊς 
2127) 11. 240, 20 

16 ὁ Χουζιβίτης τηοηδοῆιβ, δρὶ- 
Β0ΟΡὰ5 (ὐδοβαγαθαα Ραϊαθϑί. 157») 
20, “6 

16 ὁ Σκύθης ΑὉ Απακίαϑιο δα 15δ- 
ΤΟΥ Τ 56 Ἰοη θη Ρῥγοῆϊσαπάδηι 
ΥΏΪ55115 135,3 

17 ὁ Κυρτός οἶτι5, 41 σα ργα αἰϊοίι5 
δϑί, σουγ]}}ῷῖο 135, 1Ο 

18 ὕπαρχος τῆς αὐλῆς 5 [π5.1η1- 
800 τ6ό6, 3 

19 ᾿Ιωάννης τοῦ Τιμοστράτου παῖς 

ΡΥαθίβοϊβ. ὈΥΡῚ 1 αγαβ γορηαηΐα 
Τυβίϊηο 11 207, 12 

20 Θρᾷξ γένος, τηδρίβίεγ τ] πὶ 
ΟΥ̓ θητ5 580 Μαδυσίοῖϊο 223, 32 

21 τὴν ἑῴαν ἀρχὴν διέπων 500 
Μαυγίοϊο φϑύ, 11 

22 ὁ ῥήτωρ ἨϊβίοΥΟιι5 25, 29. 64; 
τις 160. ἀδι 124, 10. 156..8 

28 ΕΡΙΡΠ ΔΉ 6515, ΠΙβίου οι 5 210.) 10 
Ἰωνία 65, 21. 210, 7 
᾿Ιώσηπος ᾿ἰδίογοιι5 218, 1ΙῸ 
᾿Ιωσίας 187, 24 

Καβάδης 135, 27. 162, 9. 236, ΠῚ 
Καβαώνης Μαυγογιπὶ πιχία ΤΥ ΡΟ] 

τοχ τὰς 8, δ: 105, τῖ, 21 
Καϊάφας ἢ, 2 
Καικιανή νϊάς Βοάνη 
Καῖσαρ Τυϊ5 (αθϑαῦ αϊοίΐδίου 218, “ὃ 

Γάϊος Καῖσαρτ41, 30 Τάϊος Ἴ. Κι. 143, 
5 νι4άε Αὔγουστος 1 
ἡ Καίσαρος ἐκκλησία ΑἸΘΕχΑΠάτγαα 

5ό, 6 
ΔΡΡαΙ]δίῖο πη ρθγαΐουβ. 59, 30. ΟῚ; 
ΠΟΛ 28 τα Ἐ2 ΕΟ. 20. 
212, 15. 5:10οΘ ββουβ ἀδϑισηδίὶ 66, 
Ἰ ΠΠοἷς ὙΤΥΛΟΣ (508 ΡΠ 76) Ὁ 
122. 8; ἡ- 208. 21- 2ΙΘ ἢ 

Καισάρεια: 1 Καππαδοκίας 45, 7. ὅο;, 
312. 72» ὅ: δ. ΖΦ ΟΣ ΒΕ 29..21 
ἡ Καίσαρος 187, 2. 210, 499 
2 ἣ μιᾶς τῶν αλαιστινῶν ἡγεῖται: 
ἡ Καίσαρος πόλις 157. ἵν, 26 
ἡ Καίσαρος 158, 5, 22. 189, 4 

Καλανδίων Απίϊοοῃϊαθ δρίβοοριιβ 1Ο9, 
1. ὙῈ7. 18; 58 

Καλλίνικος τῶν Κιλίκων ἡγούμενος 50 
Τβι]ΠΙΔ 0 181, 30 

Κάλλιστος ἃ Τπεοάοβιο 11 Απίϊοοῆϊαα 
ὈΓΌΪ ῥγδείδβοίαβ 27, 19, 27 ἡ Καλ- 
λίστου στοά ΑἸΓΟΟἤΙαΘ 27, 28 

Καλχηδών 30, 1ο οεί. 
ἡ Καλχηδοναίων, 30, 31. 50, 21 (εΐ. 
σΟΠΟΙΠ πὶ 30, 10, 16, 31. 44» 13- 
Ἐσ. 21: Ἐν γΦ ἘΠ) ΠΈΣΩ 
59ρ- 2 δοῖαᾳ 67, 1τ7---93 
ΙΟΙ---ΙΟΟ. 113-121. 126---120. 
13:-::.-132.1 134. .21ὸ 1548, 24: 
155. 18. 16ο---ἰό2 

Κάνοβος υγῦ5 Αδρυρίὶ 109, 23 
Καππαδοκία 45, 7. 87. 2. ΟΙ, 15 

ἡ Καππαδοκῶν χώρα τοϑ, 7 
ἡ Καππαδοκῶν 123, 21 
ἡ πρώτη Καππαδοκῶν, 60, 31 
ἡ δευτέρα Καππαδοκία 128, 12 
Καππαδοκίαι 53, 23 
Καππαδόκης 187, 13. 180, 23. 210, 

5 τὸ Καππαδοκῶν ἔθνος 187, 2. 
214, 27] αἱ Καππαδοκῶν πύλαι 

148) ἂν 
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Καρῖνος (ὑδΥ1 ᾿Π]ΡΟγαΐουβ Π]115. 143, 32 
Κάρος ᾿τηρογαΐου 42, 22. 210, 9 
Κάρποι σξῃ5 Ὀδύραΐα 210, 5 
Κάρραι υὐῦ8 Μεβοροίδιηϊαθα τὃ, 9 
Καρχηδών 28, 21. τύᾳ4, 2ο. τόξ,1. 

ὃ: 107. Ὁ» 219; 25 
Καρχηδόνιοι τόό, τό 

Κάσσιος: 1 αἰχ ΒΟΠΙΔΠΟΥΙΩ ἃ 610 
ῬεΥβδα ψἹΟΙ βηΐ 142, 22 

2 νιάε Δίων 
Κασταλία 46, 14 
Κατελλῖνος νί4ε ᾿Ιωάννης 12 
Καύκασος 136, 3ο. τού, 7 
Κεκρόπιος Θρίβοοριιβ ϑεραβίορο!ίαπιβ 

ΥΙΠΕΙ: 78: 24. 86) 8 
Κέλερ ἀα]!οογαπ) ογάϊηθιπ ρτδαίβοίιβ 
50 Απαβίαβιο 130, 23 

Κελεστῖνος ΘΡΊΒΟΟΡιΙ5 Ἀοτηδηι5 ὃ, το. 9, 
4; 16. το, 5 ὁ ἅγιος πατήρ 8ο, 9 

Κιλικία 123, 24. 124, ὃ 
ἡ Κιλίκων χώρα 123,20 
τὸ δεύτερον τῶν Κιλίκων ἔθνος 150. 

[4 
αἱ Κιλικίαι 53, 23 
οἱ Κίλικες 181, 31. 231, 21 
Κίλιξ 181, 31 

Κιρκήσιον ΟΡΡΙάτπηὶ Μεβοροίδιηϊαα 204; 

13- 205, 30. 234: 2 
Κιρκέσιον 5οΥ101 Α 204, 13 

Κλαυδιανός ροεία 28, 17 
Κλαύδιος (Ἰαπάϊιβ 11 πη ρουδίου 210, 4 
Κλαυδιούπολις υγ5 ΒΔ ΌΓΔ6 70, 21 
Κλεοπάτρα 142, τό 
Κναφεύς νιάε Πέτρος 3 
Κνίδος 65, 22 
Κόλχοι 156, 29. 141, 29 
Κομεντίολος τηδρΊϑίαυ τα] Π{πιτὴ 51} Μδα- 

ΤΙΟΙΟ 232, 4; τὸ 
Κόμμοδος Ἰπη)ρα͵δΐου 143, 14 
Κόνων: 1 ΘΡΙβοοριι5 Αραπηθαθ 500. 134; 

20 
2 ΔΌΡαβ πῃηοπδβίευι 5, Θᾶθαθ ἴῃ 

Ῥαϊδθϑίίηα 187, 8. 188, 25 
Κόρινθος 150, 12 
Κορνήλιος νί4ε Τάλλος 1 
Κοσμᾶς : 1 γΡτοίξδοίογ Ζβεηοηβ 1 ΡΕτα- 

ΤΟΥΙΒ 120, 17, 22 
2 δρίβοορυβϑ ἘΡΙρῃδηϊαα ϑ'υγίδβ 

155) τὸν 30. ΤΙ 
Κουαδρᾶτος νϊάε ᾿Ασίνιος 
Κουκουσὸς ὁ σταθμός Α τοϑ, ὃ 
Κουρβούλων ἀὰχ Ἀοιηδηι5 σα Ὁ ΝΕΙΌΠΘ 

142, 21 
ΚΚούρς αὐχ ἴῃ δχϑγοῖίι Βοιηδηουτη 58 

ΤΙΡεΥο 2ιο, (Κοῦρσος Α) 21, 30 
ἡ Κρητῶν νῆσος Α ὅξ, 22 
ὁ Κρισαῖος κόλπος 171, 6 
ἸΚρισπῖνος ποίατγ5 70, τὸ 
Κρίσπος (οπβίδηςιηι Μαρηὶ Π]ΐπ5. 130, 

τὰς τὴο, 21. 241: 121, Ὑ2, 18 

τ66, 

ΕΝΑΘΚΙΌΘ 

Κρόνος 20, 3 
Κτησιφών 142, 24 
τὸ Κυάνεον μέρος [αοίϊο οἶτοὶ (ὐοηδίδῃηίς- 

ΠΟΡΟΪΙ 181, 19 
Κύζικος τό, 32. 7ο, 28. 89, τό 
Κυκλάδες νῆσοι 65, 22 
ἡ Κυνηγική ϑγγίας Ταρίο 130, 31 τῆς 

᾿Αντιοχέων χώρας 180, 33 
ἡ Κυπρία (᾿ Ἀφροδίτη) 2ο, 6 
Κυπριανός Ξαῃποίι5 τ66, 14, τό. τό, 1, 

11 τὰ Κυπριανά Ὧε ἀἸεριι5 [εϑίῖβ 5. 
ΟΥρυίδηὶ εἴ ἀα ἰετηραβίδίβ 60 ἰεΡΟΥΕῈ 
ΟΥ̓ΤῚ 504 ἀϊοίαμη τόδ, 20 

ἡ Κυρεστῶν υὐῦϑ Θγγῖαθ 18, 12. 21, 18 
Κυρηναῖος νί46 Συνέσιος 
Κυριακός ΤηοΏΔΟΠιι5 τ88, 25 
Κύριλλος : 1 ερίβδοορῃβ ΑἸβχδῃάσίηιβ 

8-΄ο. 14, 959 13. 175) 10. 255 10. 48, 
28. 71,13-..73,.20- 76, 28: 0) 0ὺ 
81,1. 82,13. 82---ὃ5, το. 88, 10. 93; 
Ὅ. 113,1. 187, 22. 188. 5 17 

2 ὁ τῶν Ακοιμήτων ἡγούμενος 117; 
22, 26. 11; 1Ξ- ἙΤΌΣΝΙ 

8 τηδρίβίθυ 1Ὡ}]11ππὴ 510 Απαβίαβιο 
1455 7; 1Ο, 12 

Κῦρος: 1 ροεία, ργδείδοϊαϑ ΓΌῚ εἴ ργδθ- 
[00 28; 17. 15 

2 δούθίιουβ 127, 20 
Ἱζυρτός νάε ᾿Ιωάννης 17 
Κωνσταντίῖνα ΜδυΙΟΙ ΠΟΥ ΟΥ 5. ἸΧΟΥ 

217, 18. 222, 6 νἱαδ Αὐγούστα 2 
ἣ Κωνσταντιναίων υὐΌς Οδτοξπαθρ 18, 11 
Κωνσταντῖνος: 1 (᾿οῃδίδῃτἊϊηι5 1 ΠΡ ΕΥα- 

ἴοΟΥ ΤΟΌΖ, 23. 130, 7,13. 110; 55 24. 
141, 2---ἰύ. 142, 27. 144. 5. 217, 31 

ὁ Κωνσταντίνου φόρος (οηῃδβίδηί!- 
ΠΟΡΟΙΙ 65, 9 

2 Τιβέριος Κωνσταντῖνος Ἰτηρεγαῖοῦ 
240, 31 

8 τηδρΊβγ]8Πι85 οἱ ϑβϑογθίαυιβ ἴῃ 
5ΥΠ04ο (Πδ]οβἀοηθηβὶ 86, 17 

Κωνσταντινούπολις 7, 26. 42, 30 οεί. 
ἡ Κωνσταντίνου 8, 2ο. τό, 28 ςεί. 

ἡ Κι. ἱερὰ πόλις ό, το 
ἡ βασιλίς “7, 2 σεΐ. ἡ βασιλὶς πόλις 

120, ,ὃ ἡ βασιλὶς τῶν πόλεων 
127, 1 ἡ βασιλὶς ΚΠ. όο, 11 ἡἣ 
βασιλέως τος, 29 οεί. ἡ βασιλέως 
πόλις 122, 11 οοἷ. ἢ βασίλειος 
πόλις 122,13 ἡ βασιλεύουσα τού, 
25 ἡ νέα Ῥώμη 50, 27 οεἰ. ἡ 
νεωτέρα Ῥώμη 240, τό ἡ βασιλεύ- 
ουσα ΚΙ]. νέα Ρώμη τοϑ, 24 

Βυζάντιον 54, 32 (εἴ. 
Βυζάντιοι 138, 7, 12 ΟΕΐ. 
ἀθ γσβραβ (οηβίδηςΠορο] Δ 15 1 2, 

8---Ο, 17. 1 4 (8ο, 27)» 13- φ,4; 
18 (02; 18). 11 7,21. 52. Ἴπ' Τἴ 
44: 1Ν 13, τό, 31---22, 38 (οςοη- 
ΟἸΠπὰ ν) 
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Κωνστάντιος (οῃβίαηίϊηϊ Μαρπηὶ ἢ]1ι5 
140, 6, το, τύ, 31 

Κώς ἴηβ]ὰ 2 65, 22 

Λαοδίκεια αγῸ5 ϑνυαθ 128, 12 
Λέβηδος 7ο, τὸ 
Λεοντία ἢ]1ὰ 1 Θομΐ5 1 ̓ ρογαϊου!β 123, 2 
Λεόντιος : 1 ΡῬδίΧΟἶιι5 114») 23. 1245» 5» ἡ 

2 ϑαποίιβ; εἰτι5 ἴθ ρ] τ ΤῊΡΟΙ] 
ῬΏΟΘΩΗΙΟ. 131») 30 

Λέων: 1 ερίβοοριιβ Κοιηδηιβ 17, 26. 
38, 28. 39.913. 42) 4-14. 44.510. 48» 
δ. 0 κὶ τὸν 44. 4; 8... 40, Δ. ὅι, 
15---22. 67, 19---.Σ8. ὅυ, 26. 72, 14. 
73.23- 77ν15. 78, 1---320. δο, 11---ἴ- 
82---85. 8η---858. 90, 28---ΟΙ, 14. 92; 
20. 1145) το; νἱάε Τόμος 

Ὁ [40 1 ᾿ΩΡΕΟΙΔΙΟΣ 22) 30. 23; 5- 
1.23.1 
ΥΕΡΏΙΠ Οἰτι5 55, 13--(7, τὸ 

8 1,δὸ 11 ἱπηρεγαΐου, Ζεηοη 5 εἴ 
Αὐϊδάμηθβ ἢ]1ι5 67, 7 

Λιβανησία (ἡ ἐν Φοινίκῃ) 134, 8. 225. 3 
Λιβάνιος 20, 6 
Λιβύη 54, το εἴ (ἴῃ 2) 28. 111» .4- 126,24; 

ἘΝ τσ τὰ τό3;.53.. τύϑ; 11,21, 
23. 171, 24 ἡ Λιβύων γῆ τό, 9 τὸ 
Λιβύων ἔθνος τόϑ8, ο οἱ Λίβυες τ56, 26. 
τόδ, 85. τό, τ 

Λικίνιος ᾿τηρεσδΐου 144, 3 
ΔΛιμητά (τὰ καλούμενα) ᾿Ἰπη65 238, 24 
Λίσαρβοι τὸ χωρίον ρΡΥορε ΑΠΓΟΟΠΙΔΠῚ 

229; ὃ 
Λογγῖνος: 1 ΖεΕΠΟΠΙ5 ᾿ΠἸΡΟΥαίουβ ἤγΓαίευ 

ἘΠ. ᾽ σ7...134.. 27.. 128..2..3 
2 ὁ ἐπίκλην Σελινούντιος ᾿5αυτϊοαα 

ΒΘ ΙΠΟΠ15 580 ΖΕΠΟΠΕ ΡΑγί 6 Ρ5 
135; 9, 14 νὰ. 

Λουκένσιος Ἰασαίιι5 Γ,ΘΟΠ]5 ΘΡΊΒΟΟΡΙ Κο- 
ΤΩΔηϊ 30, 156. 42, 5. 67, 20 

Λώῶος ΤΩΘΠ515 159, 32 

Μαγνέντιος ἰΥΥΔΠΉ115 140, 8 
Μάγνος ἀὺχ 50} [υδίϊηο 11 2ού, 31 
οἱ Μάγοι Πέρσαι 235, 7 
Μαζικοί τ4, 33 (Μαζίκων οοαά.) 
Μάϊος Τηβ 515 155, 29 
Μαϊουμᾶς τὸ πολίχνιον ᾿τχία (ἀΔΖδΙὴ 
ΠΗ Βα, 185 Η0. το. 131..32 

Μαϊουρῖνος ἸΤΩΡΘΥΔΙΟΥ 55, 4, 5 
ἡ Μαιῶτις λίμνη 130, 29. 170, 32. 171,3 
Μακάριος ερίβοοριια Η]ογοβοϊ γγηϊΐδηιϊιβ 

510 ΠΕ] Παηο 186, 15. 100, 13. 212; 
Ιο 

Μακεδόνιος : 1 Μαοξάοῃϊι5 1 δρίβοοριβ 
(ὐοπϑία π πορο]ϊΐδηιϊ5, Παθσαίϊοιιβ, 6, 9 

5 Μασδύσηῖιο ΓἔῚ Ὑ27 32,.85. 120, 
3-,ΞὄὭϑ. 130, 9-24.- 132) 21. 

146, 7, 12 
Μακεδών 141, “ὃ; νἱάς ᾿Αλέξανδρος 1 
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Μακρῖνος ᾿γηροζαΐου 143, 18 
Μάλλιος Τουρκουᾶτος 230, 11 
Μάλχος Πιβίογιοιιβ, ἰαιάαΐασ ἴῃ 5ΟΠΟ]115 

123, 5 
Μάμας διομιτηδηγἴα, ΡῬΥΪηΟ 5560], 

ἀδιηάδθ δανθύβαυιβ ϑΘνουῖ ΑἸΓΟΟΠΘἢΪ 
(ς. Ογι11}1. Θογίὶ.; ϑαραα νἱία, ο. 585) 
1335.1 

Μαμιανὸς ὁ φιλόπολις Ξεπαίογ 4] δΔεα!- 
Ποῖα Απίοομϊαβ 580 Ζεηοηθδ δχϑίσιχιί 
1.22. Χ6,.28.. 125..4 

Μάνης Ὠδογοίϊοιβ 88, 20 
Μανιχαϊκός 130, 11. 180, 4 
Μαξέντιος Ἰγηρογαΐου 144, 3 
Μαξιμιανός : 1 Ἑρκούλιος ᾿Π]ροΥαίου 144,2 

2 δρίβοοριιβ (βίῃ ΟροἸ] δ πΠιι5 
τό, 29 

Μαξιμῖνος ΜαχΙγΙ 5 1 ΠΡ οσαΐου 143; 
ἀπ... 218... 30 

Μάξιμος : 1 Θρίβοοριβ ΔΒ ΟοΪδα 42, ὃ. 
δου 2.3...ὄ γα ιυ ἡ ῖδυ ας αν ον ας 
935 3 

2 ᾿Ἰτηρϑύαίου ροβί Ν᾽ δἰβῃη(πϊδηθπὶ {11 
ἕὰς 0. ἘΟρΙΤῶς σεν ω ΤΟ: 22 

Μαρίᾳ ταϑίεν (ὨΠ511 ἡ,..27.. 12,.20.. 48; 
5.4. λἥὺ. 25. .88., 55... ΟΖ; 18,1 95.}.4- 
111,,..23..1132; 7. 100 -- 200, στῦ;. 18 

Μαρῖνος : 1 ΘΡΙΒΟΟΡι5 ΒΕΥΥΕ 1322, 27 
2 ὁ Σύρος Ῥταρίεοίϊι5 ργαδίουϊο 58 

Απδϑβίδϑιο 144. 26. 145, 18. 146, 

17 
Μάρις ὁ ἹΤέρσης Δα ἀαιδηὶ [Ὀ65 Ἔρ᾿ βίο! 

ΒΟΥΙΡΘΙΐ 187, 34. 188, ό, 2τ 
Μαρκιανός : 1 ᾿τηραγαίου. Ὑορπ Τὴ Θἶτι5 

33-τ:58,.9 δ0, 28. 57, 20. 66, 9. 79, 
ϑ.. 88; ὁ; 5. 015»Ὲ28 

2 ΑὨΓΠΘΙΏΙ ἱπηρογαίουιβ οοο θη 15 
ΠΙΠ15:122: 65... 122... 10 

8 Τ501Π1 ΠῚ οορπιαίτ5, ΕΧοσ τα] ργδα- 
Ταοῦ5...293.. 27- 204: 724. 2268; 
190-23 

Μάρκος: 1 ΒΑ511Π156 1 ΓΥΥΔ 1 Ε]15. 1οο, 
δόν. οἵ» 0. 1608.:,2. ἸΟὴ..2 

2 Μδίοιι5 Αὐγα] 5, ᾿ρθύδίου 210, 8 
Μάρσος 1111 ἴῃ ΖεΠΟ 6 ΠῚ 56] ΟΠ ΘΠ τηο- 

νΘΏΓΙ5 ΘΟΟΪὰ5 124. 5 
Μαρτιάλιος 4] (ΔΥΔΟΔ]]απὶ Ὠδοδνΐ 143, 

τὃ 
Μαρτύριος : 1 ΘρΙδοοραβ ΑΠΙΙΟΟΠ ΑΘ, 22, 

31 
2 Θρίβϑοοριιβ Η]ἸΘΥΟϑΟΙ Υ ΠΟΥ 114, 

30. 186, 13 
Μαρτυρόπολις ΑΥ̓Π]ΘΗΪαΘ. ΥΡ5 231, 30. 

232, 25, 28. 233, 17--25. 234. 33 
οἱ Μαρτυροπολῖται 234, 35 

Μασσαγέται Ιοο, ΙΟο. 200, 31 
Μαυρίκιος ἸγηρΡΕΥαΐοΟΥ 2145, 25. 215, 16. 

216, 8, 21 ΤΕΡΉΠΊ Εἶτι5 217, 9--241 
Τιβέριος ΔΡΡΕΙ]αίαγ 217, 17. 240, 

24. 241,1 
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Μαυρούσιοι τύ4, 9. τύ5, 27. τόδ, το 
Μεγαλοπολίτης νιε Πολύβιος 
ΔΠΕλ τί» Ὁ, 1: 211, 14. 2534, 20 
Μεμνόνιος γροίου Απίοοῖαθ σὰ ΤΠΘο- 

ἄοβιο 11 27, 18, 21 
Μέμνων ἘΤΡΙ6Β5ΘΙ ερίβοοριιβ 9, Το. 10, 

16---22 
ἡ Μέση τῶν ποταμῶν 135, 31. 136, 9. 

295: 921 
ὁ Μηδικὸς πόλεμος 170, 15 
Μηνᾶς ερίβοοριιβ (οηβίδηςπορο] δηι5 

195, 18: 1τϑύ; 12; 22: 187) 205 20 
Μισῖνος Ἰερσαίιι5 ἘῈ]1ΟΙ5 Ρᾶρᾶ8 117, 17; 

26. τι8, 20, 23. 110, 2-κτύ 
Μιχαίας ΡτορΠεία 142, 9 
Μογγός τορ, 21. 127.18 νἱᾶς Πέτρος 4 
Μοψουεστία υὐῦ8 ΟἸ]ΙοΙαΘ 7, 21. 187. 

12. 198; 14 
Μυσία Μοεβῖα 143, 2 

οἱ Μυσοί 209, 33 
Μωσῆς ΡτορΠεία Τπἀδβογπτη 218, 4 

Νααμάνης {]15 ΑἸΑγλ 471, τὸ χ ϑαγὰ- 
σΟΠΟΙΙΙΝ 222, 24. 238, 17 

Νάρκισσος ἃ 4τ1ὸ (ὐοτηϊηοάιι5 ᾿ΠΏΡΕΓ. 
παοαίαϑ εϑί 143. 15 

Ναρσῆς ἀυχ ἴῃ 14] 14 πὶ ἃ Τπι5Ε1Π18 0 ΤῊ15- 
515 1711: 10, 14. 10 

Ναυῆ νὶάς ᾿Ιησοῦς 
Νέπως ἱτηρεταίου 66, 22 
Νέρων Ἰγηραογδίου 142, 21. 143, ὃ 
Νεστόριος Πδρογϑίϊοιι5 7---17. 20, 23) 27. 

20, 17-.,δὁ8. 48, 27: 28. 8ο, 24. 81,1. 
ΘῈ) ἸΟ 588, 295: 09; 1ἴ9: Ὁ2; Τὸ; 17: 
102, Ὁ- ΤΟΥ, ΤΕ- 112; 20, 51: 112;)265: 
127, 17--[20, 21. 188, 10 

Νεστοριανός 127, 26. 128, 22 
Νηφάλιος τχοπδοῆι5, δα νθύβαυβ ΞΘ ΥΘΥΙ 

ἈΠΕΟΟΠΘΩΙ 120, 15; 25- 132»4,9 
Νίκα 56! 10 η15 σὰ [πε] πᾶηο πιοίδα 

ΠΟΙΠΘῚ 163, 11: 161, 19 
Νίκαια υὐ5 ΒΙΓ[Πγηΐαα 39, 12,13. 93; 14. 

122, 5 Θοποι πη ὦ; 8.» 27. 24: 73, 
ἘΠῚ ὃ.) τοι 8. 17: ἸΟῚ, 20: 11; ὦ. 
15, 20. 118. ὕ: τό; τ 
ἡ Νικαέων σύνοδος τιδ, 13 

Νικάνωρ τού, 2ο νὶάε Σέλευκος 
Νικίας ἜρΙβοοραβ Τδοάϊοθαθ ΟΥΥ. 128, 12 
Νικομήδεια ΒΙΓΠγΠΐαΘ αὐὉ5 65, 29. 93; 

τὰς 141} 17 
Νικόπολις 85, 6 
Νικόστρατος ὁ σοφιστής ΤΥΑρΡΕΖαηίϊ5 

ΒΙβίουϊοιιβ 218, 21 
Νίσιβις υτῦϑ Μεβοροίαμπηϊδθ 142, 24. 

τό, 25. ΟΝ, Τ᾿ 221; Ἐ᾿ τοῦ 
Νίσιβι Α 204, 24 τῆς Νισίβης Α 204: 
30 εἰ τὸν Νισίβης Α 233, τὸ (00] 
τὸ Νίσιβις τεϑιϊτὰθη τη 6556 νἹἀδίαχ) 
τὸ Νισίβιος Δ 235) 23, 24 οἵ. αἴιδ6 

ἀἰββογαῖϊς ες Βοοὺ Ζεοζέρελγ 7117 ΚΑ 17- 
εὐεγερεσελτελίε ἰ. Ν, Ῥ. 320 

Νομάδες 2 15, 24 
Νουβάδαι Α 15, 24 
Νυμῴφαῖον (τὸ καλούμενον) το ΡΊ] τὴ Απ- 

[ἸΟΟἢΪδ6 64, τὸ 

Ξιανθικός ΤΩ Π515 150) 27 
Ξεναΐας σίδεοα Φιλόξενος δρρε]δίαϑ, 

δριβοορὰβ Ηϊεγαροὶβ ΘΥΥ. 127. 23- 
128. 10, 190. 120, 24- 150; 20 

θασις, ἡ καὶ Ἴβις 13, τὖ, 22: 14; 25- 
1, 15 25. 112. 22 

᾿᾽Οδαινάθης ὁ ἐκ ἸΠαλμυρῶν 142,22. 210,1 
᾿Οδόακρος 67, 2. τ24, 17. τόρ: 3 
᾿Οδυσσός υτὐς Μοεβίδε 1485, 2, 12 
Ὄθων ᾿πηρογδίου 143, τὸ 
Οκβας ορρίάυχῃ ᾿αχία Μαγίυσοροι μι εἴ 

Πυνίατη ΝΡ ϑἰζ πὶ 233, 190 
᾿Οκταβιανός ΑἸπιριιδίαβ τη ροτγαίου 210, 8 
᾿Οκτώβριος τηξη515 79, 17 
᾿᾽Ολύβριος ἱγηρογαῖίου 55. 1. 66, 20 
ἡ ᾿Ομονοίας ἐκκλησία (ΟΠΒίΔΠΠΠΟΡΟΙΪ 

ό5, ὃ 
᾿Ονώριος ᾿τηραταΐου 140, 26. 210, 12 
᾿Ονώριχος Ναῃηάδίογατη ΤῸΧ 54, 30. 117; 

21- τό, 21: τῦῦ, 25 
᾿᾽Ορέστης Ραΐεγ ἈοΙλα] Απριβία] 66, 25 
Ὁρμίσδης ΠΙ1ὰ5 ΟΠ οΞτοῖβ 1, τὸχ Ῥοίβα- 
ΤΠ 212, 2. 233; 13, 2: ΠΕΣ ἢ 
εἰ ,)ϑύ, 20 

᾿Ορόντης Ππτηθῃ ΘΥΥδΔ6 131, 8. 133», 10 
ἡ ̓ Οσροηνῶν τερὶο Μεβοροίδχηϊδθ 150, 17 
᾿Οστρακίνη γερο {015 ΑΠΕΟΟΠΐδα 64, 9. 

227; 1 
Οὐαλεντινιανός Ν᾽ ΔΙΘὨἰἸΠΙΔηπ5 {11 ᾿τηρογὰ- 

ἴοΣ 28, 5, 28. 238, 25: Β΄ ΤῸ τῷ 
Βαλεντινιανοῦ τό, 21 

Οὐαλεριανός ἸγηρΕΥαΐοΟΥ 143, 30. 210, 2 
Οὐάλης ᾿πΠρΕΥΑΐΟΥ 144. 12 νἱάε Βάλης 
Οὐαρδάνης Αὐτηθηϊι5 ΠΟΡΙ115. 203, 19 
Οὐεσπασιανός Ἰπηρογαΐου 167, 27 
Οὐίττιγις (ἀοίπογαπὶ τὰχ τόρ, 18, 21. 

170; 1 
Οὐλπιανός ΑΠΙΟΟΠΘηιῖ5 Βορ ἰδία 29, 6 
Οὖννοι τοοΟ, Τὸ 

Οὐννικός 145, 4, 30 ἀμφίθυρον 
Οὐννικόν 238, 4 

ΠΠαγκράτιος ΤῊ ΟΠΔΟἤιι5 88, 25 
ἸΤαιονία 200, 32 
Παλαιστίνη 51, 31. 525) 0, 15: 27. Ὁ 

132, 20, 25 
τρεῖς Παλαιστίνας 92, 13 
αἱ Παλαιστῖναι 131, 10. 1385; 23. 

ΤΕ7: 21 222, “Ὁ 
ἡ ἸΙ]αλαιστινῶν χώρα 54, 2 
ἡ Παλαιστίνων (5ϊς οοαά.) γῆ τ68, το 
ΠΠαλαιστινοί 83, 31. 84, τό 
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Παλλάδιος ερίϑοοριβ ΑΠΕΟσἤΘηι5. 121; 
20, 24 

Παλμύραι (Παλμύρα 2) 1452, 23 (001 
τηθ] 5 Παλμυρῶν οσαπὶ ΑΑ 5ουρϑβίββε- 
ΤΏϊ15) 210. 1 

Παλτοῦ Σ (Πασόντου Α) 129, 29 
Παμπρέπιος τ14, 23. 124, 6 
Πάμφιλος ΕΙ5ΘΌΙ Ὠἰβίουϊοὶ ραΐθυ 5, 4» 8» 

πο νοΣ δῆς Ὑ74.. 12. 21], 31 
Πάν 2ο, 14 
Πάνεμος ΠΊΕ Π515 153, 6 
ἡ Πανός ῬΑΠΟΡΟΙΙ5, αὐ8 ΑΘΡΥΎΡΙΙ 15», 5» 

30, 34. τύ, 3, 5 
τὸ Παπιρίου φρούριον (αρραάοοϊαα ο85- 

[61]1]ππΔ 123, 30 
Παραλία τερῖο ῬΠΟΘΗΪΟΕΒ5 τ56, 28 νὶάε 

Φοινίκη 
Πασκασῖνος Ἰεσαίτι5 Γ,ΘΟΠΙ5 ΡᾶρΡδ6 42, 5. 

67, 20. 7}. 8 
Πασκασιανός νΟσΔῖΠΓ 30, 15 

Πάσχα 58, 2ὃ 
ἡ Πασχαλία ἡμέρα τό3, 5 
Πατρίκιος ΑΒρατγὶβ Β]ϊὰ5 66, τ 
Παῦλος : 1 δροβίοϊιι 19, 7. 84. 4 ὁ 

ἀπόστολος (516 ΠΟΠΊΪΠ6) 10, 3. 30, 14 
2 Θρῖβο. Ετηδϑθδθ 1ο, 30. 11, 18, 27 
8 Θρίβοορὰβ ΕΡἢ6ϑὶ το4, 25. τού, το. 

Ιοϑ, 12 
4 δρίβοοριιβ Δπιοσῃϊδα 1.55, 17, 18 
δ ΟἿ χ 4υ!Δ}} 181, 31 

Παφλαγόνες ξΞο, 30 
Πείσανδρος ὁ ποιητής 20, 5 
Πελάγιος ερίβοοριι Ἀοιηδηιβ 212, ὅ. 

240, τό 
Πεντάπολις τερίο Αἴοδε 111; 4 
ἹΠεντηκοστή 8, 17 
Περγάμιος ὕπαρχος τῆς Αἰγύπτου τιο, τ8 
πσαΣ 18; 8. 155, 27. 142,9 20. 143, 
ΤΟΥΣ Ὁ, 21. 163; 8.: 173; 20. 178, 
29. 176, 16. 177, 6. 202, 27---2 08, 
5 τὸν 22... 011..4. 26. 212, τι 218, 
18. Δ᾽. 210, 2.224. ὅ, 7. 228, τό. 
220. 18. 232, 0---235, 7 ἹΠέρσης 187, 
34. 188, 6, 21 Περσικός 231, 33 

Περσαρμενία ἣ πάλαι μεγάλη ᾿Αρμενία 

203; 4 
Περτίναξ ἱτηρογδίου 143, 15 
Πέτραι ὑγ05 Ῥα]δθϑίϊηδα 121, 18 
Πέτρος : 1 ἀροϑβίοϊιιβ 47, 6. 490, 5. 78, 

3.1...83; ΤῈ 
2 ὁ ἐξ Ἰβηρίας 52, 17. 56, 9, τι ὁ 
Ἴβηρ 135,1 

8 ὁ Κναφεύς ερίϑοοριι5 ΑΠΕΙΟΟΠΘΠιι5 
ον, 34. τόϑ; τὶς τόῦ; 8. 114, 
25. 121) 20 

4 ὁ Μογγός ερίβοοριι5 ΑΙεχαπάγίας 
100. 10. υτὸὖὸῦὃ.ι, ὙΠ) 21, 27. 114; 
20, 28--33. 115, 3---Ἴ1. 117, 23- - 
ν 118, 3---121, 16. 127, 8, 1Ο, 
Ι 
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δ ὁ Δαμασκοῦ ἀνοβθαγίι5. ϑ6ν αὶ 
Απίὶοοπεηὶ 133, 6 

θ Θρίβοοριιβ ΗΠ] ΙΘτοβοϊ υμλοσιπὶ 186, 
[4 

Πηλούσιον υτῦ5 Αερυρίϊ ρύ, 9 
τὸ Πισιδῶν ἔθνος 131, 27 
Πλακιδία Ν᾽ αϊεδητηϊδηὶ 111 οἱ Ἐπάοχίαα 

ΠΠ1ὰ 54. 30, 35 
Πλάτων 3ι1, 6 
Πλούταρχος ὁ Χαιρωνεύς 222, 24 
Πολύβιος ὁ Μεγαλοπολίτης 218, 23 
Πομπήϊος ἴῃ ἰὰαχαα]ίι Ρ]6 15, αα1 Νίκα 

αἸοιξαγ, ᾿πηρασαΐου ρρεὶ]αῖιιβ 163, 13 
ἡ Ποντική Ο1,1 
Πόντος Ροῃίιι5 ΕἸιχίπιι5 122, 12. 136, 27 
Πουλχερία βοΥοΥ ὙΠΕοάοΚβΙ 11 28, 26. 

28, τὃ 
Πρίαπος 2ο, 13 
Πρίσκος : 1 ὁ ῥήτωρ Ὠϊβίογϊοιι5 Σύ, 27. 

86. Ἐ2: δ1|0: 65, 2... δύ: τὰ 20.}13 
2 τηδριϑίου τηϊ]!ασὰ σὰ Ὁ Μδαυτγίοϊο 

224, 10, 84: 228, 2 
Πρόκλος : 1 ερίβοορὰβ (ὐοῃβίαπιορο δ 

τὸ 31 
2 4φιδαϑβίου βὉ Πβί]ηο 1 162, Γ5 

ἐκ Ἱροκονήσου λίθοι 124, 33 
Προκόπιος ὁ ῥήτωρ [ιϑξίοτίουϑβ 28, 7. τύ2, 

8: τὸς 102.. 18; 27 ΤΟ 5 τῦϑ5 2. 
χορ, 1, 20: 52. 10; 4-- Ἐ7ΠῚ: 22. 1ἢ 
3: 21Ὸ» Τῇ 

Προποντίς 1536, 27 
Ἱροτέριος : 1 ΕΡΊΒοοΟρΡυ5 ΑἸοχαηάσγιδα 50, 

30. 51, 5. 55; 14: 5ύ, 7---22. 57, τύ, 
20. 58:5. 0.13; 22. 05: 5: τοῦ, 25. 
116: ἘΞ) 20 

2 ΘΡΙβοορὶ ΞΙΏΥΥΠΔΘ 77) [2 
οἱ ἹΤτολεμαῖοι 142, 190 
Πύρρος ὁ πειρώτης 218, 22 

ἱῬεκίμερ ἄἀυχ Ιλοτηδηογθτη 55, 5. 66, 20 
Ῥῆνος Πυμηθη 209, 30 
ἹΡόδος τ46,1 
ἱῬοσονχοσρόν Ῥεγϑ (15 Ἰοοιι5 237, 15 
ἱῬουφῖνος : 1 ἡ Ῥουφίνου (στοά) ΑἸ πἰϊοοΐας 

27, 24 
2 Ἔρίβοοριιβ ϑαῃγοβαίογι πηι 75, 29 
8 ΒΕ ΠΙΔῺΙ ἰαραίι5. δα ΟΠΟΒΥΟΘηῚ 

Τηΐθϑιθ 162, 27. 163; 7 
ἹῬΡοῦφος ἡγούμενος τῆς Θεοδοσίου μονῆς 

187, 7 
ἹῬωμαϊκός. 15, 13. 80, τὸ. 112. τὶ 

21 
ἱΡῬωμαῖοι ᾿γηροΥ ἰηοοΐαθ 33, 2 δἱ 'ππὰ- 

ΤΏΘΙ5 ἸοοΪ5 ἑῴοι 65, 2ο ἑσπέριοι 66, 
8. τό}. 22 
Σ Ὑ015 Ἀοιηδα ἰποοΐαθ 10, 5. 110; 

Φιὶ τόρ, 23 
ἄς Ἰίΐηρυδ Τιαἰίηα 63, 18. 153, 7. 

Ἐ58:.1.. 160, 20. 175.1: 1068 τῦ. 
19599 

135: 
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ἱῬωμανία 235.) 21 
Ῥώμη 25, 32 οοί. 

ἡ μεγάλη Ῥώμη 46, 24 «εἰ. 
ἡ ἀρχαιοτέρα Ῥώμη 114; το 

ἡ προτέρα Ῥώμη 54; 5 
ἡ πρεσβυτέρα Ῥώμη 8, το εἴ 546- 

ῬΙ551Π168 
ἡ μεγάλη καὶ πρεσβυτέρα Ῥώμη 47, 

5. σεῖ, 
ἡ μεγίστη καὶ πρ. Ῥ. 40,1 
ἋΕΥΘΌΙ5.11., τό. ΠΝ. Ἰν τ το: 

21, 2. ν τὸ 
ἹΡώμυλος: 1 15 4ὶ Ἀοχηδπ σοηα]αϊ 67, 

τ. 5,20. 21. 20 
2 ἹῬωμύλλος ὁ ἐπίκλην Αὐγούστου- 

λος (Αὐγουστοῦλος οἰ Α 5οΥρ51- 
γτη115) 66, 26 

ἡ Σάβα μονή ῬΡΥορε Η]ΘΥΟβο για 187, 8 
Σαλοφακίαλος 63, 5 νἱάε Τιμόθεος 2 
Σαλούστιος ΘΡΙΞοΟριι5. ΗΘ Οβο] ὙΠ δηι5 

186, 13 
Σάλων υτῦ5 Πα] πιαίίαθ 66, 24 
Σαμόσατα 75: 30 
Σαπώρης ΘΆΡΟΥΕΒ5 1, ῬΕΥΒΑΥΙΠ ΥΕΧ 203, 

Σαράπιδος (τὸ ἱερὸν τὸ πάλαι) ΑἸΕχαη- 
ατῖδα βι[1ΠῈ 51, ΓΙ 

Σάρδεις δο, 4 

Σεβαστόπολις υ15 ΑΥτηθηϊδα 8ο, 6 
Σελεύκεια : 1 υὐ05 Ιβαυχσαθ 45, 1ο. 70, 

5.1 7... 4. δὴ, 5. Π72.. 18 
ἡ Σελευκέων ἣ πρὸς τῇ ᾿Ισαύρων 

χώρᾳ κειμένη ἴῃ απᾶ Εςο]εβῖα 85. 
ΤΏΕοΪδα τοῦ, 4 

2 ορριάστη Βαρυ]οηϊαθ δα ΤΊΡΥΙ 
142, 24 

Σέλευκος ὁ Νικάνωρ “οὔ, 20 
Σελινούντιος ν]46 Λογγῖνος 2 
Σεπτέμβριος ΥΛΘ 515 03, 18. 155, 14 
Σέργιος ϑαΠΟἴτι5 ΠΔΥΓΥΥ 1764 22. 235, 18; 

20.220, 12 
ἡ Σεργιουπολιτῶν ΟΡΡΙάμΙη ϑγγίαα τγύ, 

Σευηριανός ΘΡίϑοοριι5. Αταίμιιβαε Θ'υΥ. 
τ 5.) 20. ΠΗ Ὁ; .Ὁ2 

Σευῆρος : 1 ϑενειιβ 1 ραίευ (δύδοβὶ]αθ, 
πηρδσγαῖον α2.2, 22: 123; εὖ 

τὰ Σευήρου βαλανεῖα ΑἸἩΙΟΟΠΐδΕ 

64, 7 
2 ϑενεγιβ {Π1 1ππρθύδίου 55, 8, 9 
8 Ἔρίβοοριιβ ΑΠΠΟΟΠ δ πιι5 Παθυδίϊοι5 

161, 26. 132... τ 15.2.0. 120, 8. 
ΤΩΝ 22. πη". - ΕἸ τόρ», 20; 
0. ἼΘΙ; Τα; 28: 229. 785 

Σηρήμιος νἱάε ᾿Ιωάννης τὸ 
Σιγγηδών υτ5 Μορβιδθ 228, 22 
Σίδη υὐ8 Ῥαιῃρῃυ]αθ 61, 27 
Σικελία 29, 5 ἡ Σικέλων 223, 24 Σικε- 

λιώτης 218, 27 

Σιλβανός ΡΥΕΘΌΥοΥ 110, [Ὸ 
Σιλβέριος ΔΥοἢΙΘρΊβοοριβ Ἀομπιδημβ τόρ, 

22: 170... 2 
Σιμπλίκιος ΘΡΙΒοοριι5 Ἀουηδηϊβ 114; 12- 

117. 2. Τρ, 13; 27 
τὸ Σινᾶ ὄρος 202, 3. 218, 8 
Σίνδη κώμη Ρτορε ΤΎτιτη 156, 29 ἡ Σὶν- 

δηνῶν κώμη τρ5ὃ, 4 
Σινδούαλδος Ἡ ΘΥα]15 ργαθίβοίςιβ 171, 20 
Σιρήν ΟἸΠοΞΥοΙΒ 11 ᾿Ἰχοὺ 236, 28, 29. 

237; 7, ον 18, 21. 2538. ὃ. ἢ ΤῊ 
Σίρμιον Ῥαπποηΐδα υ1}05 2οϑ, 18 
Σίττας τις τῶν ἐν Μαρτυροπόλει δεκαδάρ- 

χῶὼν 231, 30. 234; 34 
Σκηνῆται 238, 15 ΦΣκηνῆται βάρβαροι 

1οο, 9 (Σκηνῖται οὐ Α 5ΟΥ 51 1115). 
1258; 21. 162, ᾽Ζύ (11 ἰερῈ ὐπποιν 
Σκηνητῶν). 202, 5. 205, 20. φιό, 6 

Σκηνῆται ΓΑραβες “τό, 9. 223, 20 
ΒΕ 2 ὩΟΩ, ἢ 

Σκίρτος δυθἢ5 αὐθε Εἰ θβϑατὴ ρῥγαδίου- 
ἤπθηβ 159, 18 

Σκύθης “6, χύ. 122, το. 138,4- 210.) 22 
Σκυθικός 65, το. τού, 6. 209, 32. 

2ιύό, 12 

Σμύρνη 77,13 
Σολομών: 1 Ἰυάαβδογαηι γαχ 167, 20 

2 ΡΙΘΒΌΥΙΟΥ ἃ ΕἸανίαπο δρίβοορο 
ΑΠΕΠΟΟῆθηο ΑἸΘ χη 8 ΠῚ} Τη]55115 
171: 27 

Σοῦρος ορριάπηλ ϑγγαθ δὰ Επρῃγαίθῃ 
172, 4 

Σοφία τχοὺ Τ5Έ121 11 197, 6. 2οδ, 6, 22 
Στέφανος : 1 ϑαποίι5 ΡΥοϊοηΥυΥ ; οἰπ5 

[ΕΠ ΡΠ} τιχία Ἡ]ἸΘΥβοϊ γῆ 32, 290 
2 Θδρίβοοριιβ ΕἸΡ6βϑὶ 70, 7») 14. 93» 

Ιο 
8 ΘΡΙβοορῖιβ ΑΗΘ ΟΠ Πα 1Ο0, 8, 11- 

114..2} 
4 εδρίβοοριι5 Ηϊεγαροϊτἴδημβ, 68] 
ναι 5. ἀοἸ]ϊαπάουοῃ βουρϑιῖ 
2355 ὃ 

5. ΠΙΡογητι5. 401 1)οχ τἀ ηπτὴ ᾿τη- 
Ῥεζαϊογθιῃ 1ηἰευίδοις 143, 13 

Σιτήλας ΑἸΕΧαπαγαμ ἃ Τ,ΘΟΠ6 1 τ ]55115 
59. 17 

Στράβων σεοργάρῆἢιβ 209. 4 
Συκαί 5 ὈαΥ Ια (ΟΠ β ΠΕ ΠΟΡΟΙΙβ 138, 

ὅ..14.85, 14; 17...20: ϑύν ΤΕ 
Συμεώνης : 1 56 ηϊοΥ, Θίγ 8 21, 1, 22. 

23,.17γ.23, 26. 24..4..,ὁ Ο1) ΤΙ 15 τ 

ὔ 
2 μοναχὸς τῶν ᾿Ακοιμήτων 118, 32. 

110, 7 
8 ὁ σαλός 182, 26---τ84, 5 
4 ὁ νέος ΔἸίεΥ ϑίγΠπα ρτορε Απίϊο- 

οΟΠϊαιη 50 Μδυσίοῖϊο νινἝ 5 217» 
3... 2328;.20.:230,, 2. ΠΟ τ 

Συνέσιος ὁ Ἱζυρηναῖος 25, 13, 15 
Συρία 89, 2ο. 128, 12 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ 

ἡ Κοίλη Συρία 184, 25 νῦν δὲ δευ- 
τέρα 131, 11 

πρώτη τε καὶ δευτέρα Συρία τοῖ, 19 
ἡ τῶν Σύρων ἐπαρχία 134, 31 
τὸ πρῶτον τῶν Σύρων ἔθνος 131,1 
Σύρος 28, 15. ότ, 13. 66, ἡ. 123, 

δι. τὸν 585.. χάδι τϑι. 126; 17 
Σωζομενός ᾿ϊδίοΥΟΙΙ5 5, 8. 218,1 
ἡ Σωΐζοπολιτῶν αὐὸ5 Ριβιαϊαθ 131, τό 
Σωκράτης Ὠἰδίοτίσιι5. 5, 8. 8, 5. 10, 18. 

28, ΙΟ. 218, 2 
Σωτήριχος ερ᾿ϑοοραβ (δαβάγαθαθ Οδρρδά. 

146, 8 
δον, ΘΡίβοοριιβ (οπβίδῃηζηαθ Ὁ 5- 

τοῦη. 18, 1ο. 7ύ, 25 

Ταμχοσρόης ῬεΙβαγιπὶ δχογοϊίβ ἀαχ 
215, 28. “ιύ, 2 ᾿ μγδς 

Τάναϊς εχὶῖϊα5 Μδαροίϊβθ ραϊπαῖς ἴῃ 
Εὐχίηιπι ΤηΔΥΘ 170, 30, 31 

Ταρσός (ΟἸ]ἸοΐαΘ ΥὐΌ5 123, 24 ΡΙυταὶ]. Α 
1.4. 8: Ἅ31, 21 

ἡ τοῦ Ταύρου ἀγορά (οπϑίδῃίηορο! 65, 
[ο 

Τεΐας τεχ (σοϊπουιπ 171, 12 
τὸ Τετράπυλον ΑἸεχαπάτίας 56, 20 
Τιβέριος: 11λνταα Π]1τ|5, ρα γαΐου 143,7 

2 (ὐοπβίδηζιηιιβ, Ππηρεζαΐου ροϑί 
ΤἸυξηυτη 11 207, 24. 240, 34 
ΓΕΡΏΙΠ Εἴτι5 2οϑ, 21--2 17 

8 νιάς Μαυρίκιος 
Τίγρης Πυνὶβ Μεβοροίδιηϊδαε 204, τ 

Τίγρις 224, 6 
Τιλμογνών Ἰοσιι5 (ΟΕ! ϑυ αθ 121,13 
Τιμόθεος : 1 ΑεΙαπιβ, δρίϑοορυβ ΑἸθχ- 

ΔΠΟΤηι5 56, 1, τό. 57, 9. 58--όι. 
ΒΤ τδὸ. 20; ΤΟΙ; 1, 9. 104. 21, 
54. 1686. 323. 9. Ι00, 13.185. 120, 13. 
132, 2 

2 Βασιλικός νε] Σαλοφακίαλος, 6ρΡ]- 
Β0ΟΡι5 ΑἸοχαπατηι5 οὐ Ποάοχιιβ 
ΒΤ το; 22: 24. τἴο, δ, ἢ: 
χτό, 2 

8 ΤπηοίΠειβ 1 δρίβοοριιβ (οηβίδη- 
ἘΠΠΟΡΟΙΙἴΔηι5 127, 3. 132, 10 

4 ξδρίβοοριι5 ΑἸθχαηάσγίδα ροϑί 1)105- 
ΟΟΥΙΠῚ ΠΠΙΟΥΘΙῚ 154) 29 

Τιμόστρατος Ἀπὺπῆπὶ (νἀ6 ἹῬουφῖνος 53) 
ταῖεσ 162, 27. 207. 12 

Τίτος ἱτπηρθγαίου 143, 11. 167, 28 
Τοῦρκοι τού, 8. 233,15 
Τουρκουᾶτος νά Μάλλιος 
Τραϊανός : 1 ᾿τηρογαΐου 63, 22. 142, 22. 

210, ὃ 
Τραϊανοῦ βαλανεῖα Απιϊοοῃμίαα 64, 7 
2 ϑεπαίου δὰ (ποβύοεπὶ 1 πη βδι15 

2ο8,1 
τὰ Τραπεζοῦντα “18, 32 (Τραπεζοῦντος 2) 
Τρασαμοῦνδος τεχ Ν᾽ ηάδ]ογυτη 165, 27 
Τρίπολις : 1 υὐῦ5 Αἰτίσαα τύ4, 9. τόρ, 3 

Ε. 

257 

2 υὐῦϑ Ῥῃοθηΐοθβ ἡ Τριπολιτῶν 131, 
46. 184..1ὅ 

Τρισάγιος : ἐν τῷ Τρισαγίῳ τ46, 4 
Τροία 125, 22 

Τρῳάς 139, 29 
Τύρος ατῦ5 ῬΠΟΘΠΪΟΕΒ 18, 9. 132, 34 

ἡ Τυρίων 92, 24 ἡ τῶν Τυρίων 156, 
30 

Τυχαῖον τε ρΡ] τ ΑΠπΕοο θα ωύ, 2, 4 
'Τωτίλας τεχ (ἀοϊΠογμηὶ 170, 12. 171, 12 

ἹὙπάτιος ἀυχ Κοιηδπούαμ 580 Απαβίαβιο 
δὲ; Γυβειπίδηο 148. 4, ὅς, 1632,.13 

Ὑπερβερεταῖος γγΕΙ515 227, 5 

Φαῦστα (ὐοῃδίαπίη! ΜΑΡῊΪ ἸΧΟΥ 139, 15- 
Ι40, 21 

Φαυστῖνος ΟἸΠχ ααϊάδηι 181, 32 
Φαῦστος τποΠδοἤι5 90, ΓΙ 
Φεβρουάριος ΤηΘη515 236, 4 
Φιδέλιος ΘΠ ΝΟΥ Ρᾶραα ἰεσαίαβ δα Αἰδ- 

ἸΑυ πῇ τ 5ϑιι5 160, 26 
Φίληξ Ἀοπηαα δρίβοοριιβ 117, 1--29. 

118:.17.; τὸ 
Φιλιππικός τηδριβίου τ]]Πππὶ ΟΥ̓ ΘΠ 15 
Ὁ Μαυσιοῖθ. 22, Τά. 223, 34. 22Π, 
27... 220. 358: 231, 8, 20--245 222, 
45) 2 

Φίλιππος : 1 ραΐε ΑἸδθχαπαᾶνὶ Μαρῃηὶ 
136, τ8 

2 ἱπηρειαΐου ροβί (σου Ἰδηπτὴ 143, 
258. 26. 203, 6. 218, 32 

Φιλιππούπολις ὑτῦ5 ΤὨγδοῖαα 3206, 15, 
20 

Φιλόξενος 130, 20 νἱάεξ Ξεναΐας 
Φιλόστρατος 5ΟΥΡΙΟΥ 170; 1Ι 
Φλαβιανός : 1 δΘρίβοοριι5 (ὈΟπηβίδηςξηο- 

ΡΟΙΙΔηι5 17, 1, 14-: 238. 18, 6. 20, 
4-.-. 42, 23-46, 11. 49, 3. 68, 7, 
13, 33. 70, 15--ϑ, 28. 77, 145) 24. 
“δ: 85 δύ; Σ΄ς 80,.17. 00; 24 

2 ΘρΡ βοοριὶ5 Απι]οσῃθηβ. 121, 28, 
20. 127, 4-131, 20. 132, 21 

φΦλάβιος ΔρΡρεαΙ]Ἰαίίο [πίη] ΠῚ 1907, 29 
φλέγων ὨΙβίοΥ Οοιι5 29, 4 
Φλωρέντιος ΕρΡΊΒοοριιβ ϑαγαϊαη) 80, 3 
Φλῶρος ἀὰχ Καοοπηδποχγιτὴ 50 Ματζγοίαπο 

51» 10, 25 
Φοινίκη 134, 8. 225, 3 

ἡ Φᾧ. πάραλος 131, 31 ἡ παραλία Φ. 
184, 14 νἱάε Παραλία 

ἡ Φοινίκη ἑκατέρα 135, 22. 223, 25 
δύο Φοινίκαι 92, [2 
Φοῖνιξ 156, ,8 
τὰ Φοινίκων γράμματα τύϑ, 15 

Φραγκικός 107: 31 
Φραυΐτας ΕΡίβοοριιβ 

ἴδ Πι5 121) 1--- 13 
Φρυγία ἑκατέρα 2, 15 

αἱ Φρυγίαι 53, 22 

(Οβίδητπορο]!- 

17 
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ὁ Φρὺξ τὸ μειράκιον (ἀαῃηγτηθ65 10, 
20 

Φώτιος ΕΡίβοοριιβ ΤΎΥΪ 92, 23 

Χαιρωνεύς 223,1 νᾶες Πλούταρχος 
Χαλκηδών : νιάε Καλχηδών αἰ Ξογθαηΐ 

ΘΟΕ: ; ΘΟΙΕΙ͂ΘΕ το, 2, 24 
Χαλκίς υγ05 ϑυγ1δε “2ύ, 33 
Χάραξ ὨΙΒίοΥΙΟΙΙ5 218, 15 
Χάρχας ορρΙάππὶ ΝΊΒΙΌΙ ΥΌῚ ν]οϊ ΠῚ 

235, 26 
Χερρόνησος 27: 3 
Χοσρόης : 1 Ο(Ποβίοεβ 1 Υὰχ Ῥδυβδυιτη 

162, το---13. 171, 24-172, 28. 1723, 
8,2. 1.4, ὃ, τὸ} 20: τὴξε., 20 Τὺῦ; 
30. 202, 21: 204, 0, 21: 20}, 8: 2600; 
4. 207, 3-,ἁ τοῦ, 13. 210, 2--211, 31. 
228: 1ᾷ4. 10. 230, 11; 20 

2 ΟἸοβύοαββ 11 ὁ νέος 219, 20. 233, 

ἘΕΝΔΑΘΚΒΙΌΘ 

21, 33. 234, 24-236, 20. 238, 
15,123 

Χουζιβᾶς τιοηαβίοθυιη) Ῥαϊδθϑίϊηδα 157, 
21 

Χουζιβίτης 157. 27: τοῦ, 17: 728 
ν4ς ᾿Ιωάννης 15 

Χρυσάργυρον Ἰυιϑίγα}15 οΟ]]αίο ΔὉ Απᾶ- 
δίαϑο πῦρ. 8001114 136. 55 19 
το, τό 

Χρυσάφιος ΡτοϊεοίοΥ ΤΠΘΟάΟΒΙΙ 11 17, 

"Ὁ Πδ  ο. 
Χρυσοτέλεια δ} ΟΟΙ]αίο Ὁ Απαβίαϑιο 

ΠῺΡ. ἰηϑιϊ{πἴᾶ 1445 22 

Ψηφίον «εαϊποίαη Απίοοῆϊαθ ϑἰΐαση 
27, 22, 221 20 

Ὠκεανός 171, 21 
Ὠριγένης 186, 17, 29. 187, 1Ι- 188, 

26. 180,.2, 7. 18: 106. τῇ 



ΓΝΌΝΧ ΘΔΚΑΕΟΙΤΑΈΓΪΘ 

᾿Αβίθγιβοο β'σπανίγηιβ νοσαῦι]α αὰδα ἴῃ Θίερηδηὶ εἰ ΟΡ ΟΟ]15 Ἰθχῖοῖα ἀθβιά6- 
γαηΐαγ, εἴ δὰ 4186 ἴῃ βάθη Ἰαχὶοὶβ εχ ΕναρΎΪΟ 5010 Ἰἰαπάδηΐαγ. 

Ὁποῖβ ἱπο πβίμητιβ Ιοσοβ βου ρίοσιπ εἴ δοίογαμη Ὁ ναρτίο Ἰαπάἀδίογυμι. 

Ηᾷπῖς φσταθοιϊίαις ᾿πα]οὶ, αὶ εἰϊδηλ σούατη 1η41ο15 Ἰοσα τη ἰεπεαΐ, δἀὐδπηίαγ νεῦρα 
ἀπέραντος εἰρήνη, ἄφθαρτος, λαύρα, σεισμός, αἸἰϊαηιια Ὠιι ι5ηγ0 61]. 

᾿Αβασανίστως τι8, 3 
ἀβέβαιος 173, 34 
ἀβουλία 137, 30 
ἀγαθότης [2375 5. 238, 0] 
ἀγαλλιάομαι {τ|ι, 1] 
ἄγαμαί τινα τ56, 18 τι 176, 33 τινά τινος 

Ἐγα, 29. ΤΟΙ, 28 
ἀγανακτέω 30, 26] 
ἀγγελιαφόρος 309, Το. 220, 7 
ἀγγελιώτης 228, 15 
ἀγγέλλω τινὶ περί τινος 55, 8 
ἀγελαῖος ἵππος 122, 22 
ἀγεληδόν 20, “6 
ἀγεννής ΤΟΟ, 17 
ἀγερωχία 185, Ιο. 222, 8 
ἀγέστα ἀρρσοβίιπι 175, 1, 22. 1706, 2 
ἀγεώργητος γἼῆ 215, 22 
ἁγιάζω 222, 12 
ἀγνώς Ἱρποίιι5 21, 24 
ἄγονον ἔτος 53, 31 
ἀγοράζω κατὰ τὰς λεωφόρους 183, 4 

ἄγραφος χάρτης 44, 22 
ἀγριαίνω 40, το. 213, 34 
ἀγροῖκος 24, τ8 
ἀγχίθυρος ύ, 5 
ἀγχίνους 183, 5. 214, 28. 234, 21 
ἀγχοῦ οὐτὰ σξη. 182, 18. 217, 4 
ἀγχώμαλος μάχη 145, 8 
ἄγω: ἄγειν τε καὶ φέρειν 55, 22 μικρὰν 

τὴν ἡλικίαν ἄγειν τόρ, 13. 230, 7 
καιρὸν ἄγειν γάμου χ8, 28 

ἄδεια : ἐπ᾽ ἀδείας 30, 13. τού, 5 ἄδειαν 
δοὺς εἰ ἐνδιδοὺς οὐ Ἰηΐ, 44, 16. 183, 
Ι ἄδειαν παρέχω οὐτὴ ἰηΐ, [237, 1] 

ἀδελφιδοῦς 76, 25. 150, 26 
ἀδιάβλητος [11, 28]. 100, 18. 101, 16 
ἀδιάκοπος 32, 7 

ἀδιάλειπτος [44, 7] 
ἀδολεσχέω 44; τ4 
ἀδόνητος 214, 20 
ἁδρός 25, 32 
ἀδύνατος : τῶν ἀδυνάτων καθεστάναι οὔτ 

ἴηΐ, τ46, 25 τῶν ἀδυνάτων (ἐστί 50Ὁ- 
δια.) οὐχ [η΄ 230,25 ἀδύνατον (ἀδυ- 
νατῶν 2) 18, 22 

ἀδυσώπητος ουτὴ σεη. λύπης 54, 17 
δι : ἄδεται ργαξραϊοαίαγ 174»).13. 240, 6 
ἀείπαις 38, τὸ 
ἀήρ: ἀέρος 53, 31 ἀέρων 30, 21. [111, 

28] 
ἀθάνατος: ἀθάνατα συμπλεκομένων 12,31 
ἀθεμιτουργία 187, 5 
ἀθρόος 1321, 2. 2320, 285 

γνάσας 157. 6 
αἰγίοχος 20,1 
αἴλουρος 239, 13 
αἴμα ῬΙ.7Ά1. 6; ἡ. ἢ, 11Ἢ 41, 12. ΓΕΤΩ͂Ν 

14] 
αἱρετίζομαι οσυπὶ 1η., ΕἸΙρῸ 54, 15 
αἰσχρουργία ϑἴμπργιπι 19, 22. 130, 21 

ΡΙαγ. 20, 9 
αἰτέομαι ὡς... πέμπομεν [235, 29] ἵνα 

πέμψω [5237, 6] 
αἰχμαλωτίζω: ἵνα.. πρὸς τὸ δέον.. αἰχμα- 

λωτίσῃ τὰ λεγόμενα 10, 2 
αἰωρέω, Ράᾶ55. οὑτὴ σξη. 216, 33 ρεγίδοί. 

Ῥᾶ55. αἰωρημένος 213, 18 
ἀκάθεκτα 146, 13 
ἀκαινοτόμητος 201, 15 
ἀκαρής : ἐν τῷ ἀκαρεῖ τῆς... πτώσεως 157, 

5 ἐν ἀκαρεῖ 231, 5 
ἀκαταγώνιστος “τύ, 9 
ἀκαταμάχητος [111,7] 
ἀκατάσειστος [1τ|, 8] 

ἀθρόον ἐπιστυ- 

17--2 



ῳ 

2ύο ἘΝΔΟΚΙΌ5 

ἀκάτιον 213, 35 
ἀκέραιος 5΄ ΠΟΕΥ5. 130, 7. [1τύ, 15 ἀκαι- 

ρέων ΑἹ 
ἀκκίζομαι 133, 28 
ἀκλεῶς 176, 6. 235, 3 
ἀκοή 81, 5] ἀκοὴν ἀφηγήσασθαι 117, τ 

ἀκοὴν γράφεις 140, 25 
ἀκοινωνησία ΘΧΟοΙηΠΠϊοδίο [404,22] 
ἀκολουθία: παρὰ πᾶσαν -ίαν οσοπίτα 

ΟἸΠΘΠῚ {15 ΓΕσ  ΪΔ πὴ [43;ῴ 4] 
ἀκόλουθος [77. 14] τως [118», 10] 
ἄκομψος 2ὃ, 3 
ἀκροβατέω τὼ ὀπισθίω (πόδε) 122, 24 
ἀκροβολισμός Ὀ]υΥ. 145, 22. 211, 7 
ἀκρώρεια 430, τό 
ἀκρωτηριάζω: ἀκοὴν ἠκρωτηριασμένην 
Δα ΟΠ θῇ λα] ἰδ 117, ΤΙ 

ἀκύμαντος διάνοια 85, 7 
ἀλάστωρ τύ, 27 
ἀλήθεια: ταῖς ἀληθείαις 13, 11. 64, 21. 

138; ΤΟ; 22 
ἀληπτότατος πρός τι 202, ΤΙ 

ἁλίσκομαι ἐπί τινι 52, τι (ἐπὶ οι. ΑἹ. 
215, 2 

ἁλίσκω δοῖϊν. 122, 3 
ἀλληλουχία σοπίϊηταίϊο 99, 24 
ἀλλότριος οστπὶ σεη. [το, 9] 
ἀλλοτριόω οὐτὴ σεη. [47; 10] 
ἀλλοτρίως οσπὴ σΘη. 223; 22 
ἄλλως (τηνάλλως 2) 20, ὃ. 40, 33 
ἀλογέω οὐ εἰς 11Ὸ, 9 ΟΠ 80ο. 118, 2 
ἄλογος: πᾶσαν ἀλόγων ἰδέαν ὁ πάντων 

ἀλογώτατος μεταβληθείς το, “6 
ἁλουργής 130, 3. 153: 8; 24 
ἁλουργίς 37, 14. 103, 1Ὸ 
ἁλύω τ71, 32 
ἁμαξόβιοι ἀϊοιπίαγ Αναγαβ τού, 7 
ἁμαρτάνω 55. 12, 31 
ἁμαρτάς 1230, 21. 200, 3. 220, 21 
ἀμείβω: τὴν βασιλείαν (οἴ. 55, 10) 1. α. 

ΤΩΟΥΊΟΥ 32,31 -εσθαί τινα ὑπέρ τινος 
[115, 14] τὸν στρατὸν χρήμασιν 228, 17 

ἀμελλητί [14,34] 
ἀμηχανία 178; 7 
ἄμικτα 486 ΤηΪΒΟΕΥ ΠΟ ροββϑαηΐ 21, 26 
ἀμιξία [236, το] 
ἀμνηστία 2209, 27. 231, 27 
ἀμοιβαδόν τ}, τὸ 
ἀμπεχόνη 153, 6. 200, 1 
ἄμυνα ὅ4, 320 
ἀμφιέννυμι γηθα. 29, 3205 ἐξ ἀργυρίου 

ἠμφιεσμένῃ (σορῷ) 176, 24 
ἀμφιθέατρον 25, 32. 214, 9 
ἀμφίλογος 171, 31. 1τρύ, 23 
ἀμφινεμόμενον (τὸ πῦρ) 64, 27. 156, 4. 

178» 17 
ἀμώμητος πίστις 9, 22. [111, 31] 
ἁμωσγέπως 181, 14 
ἄν οὐτὴ ορίδί. Ροίβηί18]. 14; 7. 20, 5 σεί., 

ΟΠ ταν [200, 32] εἰ ὃ 230, 320 [1ἢ 

ΔΡΟΩΟΒΙ ἃ Του η νογιαΐα ἀὈΠουγθηΐα 
12, 16. 23, 27 ςεΐ., ΟΠ ΙΓ 75. τς 
σοί. οὐ ἱπαᾶϊς. πιΐ: 1714, 8. πππιὶ 
ἴπῆῃ. [αΐ. 225, 11 ΟἿΠῚ τα δ ν!5 οἵ 
ορίδίϊνο : νἱάβθ, 5.ν. ὅτε, γϑϊαίίνιιβ, οἵ. 
οἴατὴ μέχρι, πρίν, ὡς 

ῬΙο ἐάν: κἄν οὐτὴ σοηΐ. 31, 31. [128, 
2] οὕπὰ ορίδί. 231, 8 οὕπηι ᾿π|||- 
σον, πῇ 

ἀνά, οὐτὰ δοο. : Ιοσυχη 1π6]οδ: 7, 25. 20. 
20 οεἰ. 51, 11. τοῦ, 18 δεῖ- ἰδ Πν 
126, 5. 145, 27 ςεἴ. αἰδί δε, τ 7 τ 
οοί. ἀνὰ τὴν...συνήθειαν τού, τι ἀνὰ 
μέρος τ62, 5 

ἀναβακχεύω (πόλιν) ἐς θορύβους 212, 23 
ἀναβιβάζω τινὰ ἐς ὑπάτους 154, 17 
ἀναβολεύς 122, 521 
ἀναβρασθῆναι Θν6}}1 27. 9. 227. 1Ο 
ἀναγκαῖα (τὰ) τῆς φύσεως -Ξ αἰδοῖα 30, 20 
ἀνάγκῃ στὰ σεη. 4,1 
ἀναγράφω τό2, 22. τύᾳ, 3 οεἰί. πηεᾶ. 

ῬΙῸ δοίϊν. τόρ, 32 
ἀνάγω τείετο τύ4, 6 τῇ βασιλείᾳ περί 

τινος 231, 22 ἐς τὸν θεὸν ἀνακτέον 
223, 17 

ἀναγωγικός 25, 6 
ἀναδείκνυμι 154. 15 ξηρὰς ἀναδειχθῆναι 

(πηγάς) 27,  ἀναδειχθῆναι οἸαταϊ558 
28, τὃ 

ἀναδέομαι τὸν στέφανον τοῦ, 25 τὴν 
βασιλείαν 36, 8 

ἀναζώννυται τὸν πόλεμον 134: 20 
ἀναθυμιάω 21,1 
ἀναίμακτος θυσία τὅτ, 1 
ἀναίματοι (ἀναίμονες 2) 32, 9 
ἀναιμωτί 134, 14 
ἀναίνομαι τὸν φόνον 56, 24 
ἀναιρετικός οὕτὴ ΚΕ Π. 53, 2 
ἀνακαινίζω τό8, 25 
ἀνακαλεῖται τῆς καθαιρέσεως 18, 3 
ἀνακείρω : ἀνακεκάρθαι τύό3, 30 
ἀνάκλησις Τενοσδίϊο 47, 15 
ἀνακτίζω τιαθα, 150, 15 
ἀνάκτορα (τὰ) ἰδ Ρ] ΠῚ 24.) 21. 40, 2- 

41, 6. 172, 17, 27. 180. Τ1ῷθ 210 1 
ἀνακωκύω τ58ὃ, 0 
ἀνακωχεύω 1453, 21 
ἀναλαμβάνω πρόσωπον κριτοῦ 45, 18. 67, 

82 Οἶκτον [14,31] ὈΕΙ. Ῥ6855., τειο τοι 
18, δ. 44) 12. 122,18. 125, 1 
26 

ΘΠ ΔΙ γ οδα βἰσαοίιγας [ΓΘ θη ἰβϑί μηδ Ἔχ- 
ΘΙΏΡΪΑ : σϑηδίϊνὶ Ιοοο 58 6 ]551Π16 Ῥγδ6- 
ῬοΟΒι[ο ΠΟΡΆΠΙΌι5 ΔΡΡοΟμΙα. ἐς αὐτὸν 
ψΕ] κατ᾽ αὐτὸν 1. 4. αὐτοῦ 66, 15 οςεΐ. 
ἐκ τούτου 1. 4. τούτου 59, 7] περὶ ταῦτα 
1.4. τούτων 1538, τό οεί. ἀποφαγὼν 
εἴη 1.4. ἀπέφαγεν 185, 27] ὀρχήσασθαι 
ἔχετε ι84, τι8 ἦν σκηνησάμενος 224, 
30 νἱάβθ 5.ν. ποιεῖσθαι, Ξε. ]αἴνιβ 



ΙΝΌΕΧ 

ἀνάλωτος ταῖς ἀκρασίαις 90, 17 
ἀναμάσσομαι τὴν πάντων ἀκρίβειαν 44. 

17 
ἄνανδρον (τὸ) τοο, 190 
ἀνανεόομαι ἂς Δε(᾽ οι 5. 32, 27. 130,1 

μῆνιν 55,15 
ἀνανήφω [133,2] 
ἀναπλάσσω Πηρο [15, 7. 405) 17]. 170, 

25 αὐη] ἴηΐ. [48, 7] 
ἀναπνοαὶ τελευταῖαι 204, 22 Εἴ 177.51 00] 
Α ρῥιδερεὶ ἀναπνοαῖς (1ῖα σοΥγσε ἴῃ 
ΔΡΡαζσ. οτἱί.) ἀναπνοαὶ ἔσχαται 217; 
1ο 

ἀνάποινος 00; 21 
ἀνάπτω Δοσεηάο 185, 30. 211, 10 ΡὈᾶ88. 

175. 23 
ἀναρριπίζω 52,1 
ἀναρτάω ΔΌΤΟΡΟ 138,1 
ἀνασειράζω 40, 13. 122. 25 
ἀνασκευάζω ἀεδῖτιο 52, 3. [75,7 6] 
ἀνασκευή ἀεδίτχασίο [74,5 321] 
ἀνασκολοπίζω 182, 1. 186, Ιο. 214) 11- 

234; 35 
ἀνασοβέω Θχοϊΐο 52, Σ 
ἀνάστασις γα ΓΘΟΙΙΟ 25.) 20 
ἀναστέλλομαι τῆς προθέσεως τ6ύ, 4 
ἀνασύρω: παρὰ τῶν ἀνασυρέντων ΔῸ 115 
41 ΡΟ] Ἰαίϊ (οἴ. ΡΙαΓ. ΜΟΥ. 330 Ὁ) νεὶ 
ἔσγοσα ᾿ποϊῖαί (οἴ. ΤΠΘοΟΡἤδη. 70, 7) 
εγδηΐ 52, 3 

ἀνασώζομαι 138, 5. τόδ, 24. 170, 15 
ἀνατυπόω ΥὙΕίοΟΥΠΟ 7, 1Ὸ 
ἀναφέρω τείετο [15, 15. 44» 4]. 205, 7 

οεί. ἀνήνεκται 82,11 (01 ἀνενήνεκται 
ἴβι 6 δτη., νάε ἐπαναφέρω). τύό, τΆ 

ἀναφορά τεϊαῖϊο Δα ᾿τηρεγδίογθμη 70, 7. 
189, 5 ἀναφοραί Ὁ Ἐναρτῖο βοτὶρίας 
240, 30, 32 

ἀνδραγάθημα το, 3 
ἀνδράποδα-- αἰχμάλωτοι 37, 25 
ἀνδρεῖος : ἄνδρα τῶν ἀνδρείων ἐστερη- 
μένον Ξε εὐνοῦχον 153, Το 

ἀνέκαθεν 137. 33 
ἄνελπι (τὸ) 210, 19 
ἀνεξέλεγκτον προσωπεῖον 154, 13 
ἀνεξιχνίαστος 18, 10 
ἀνεπαίσθητος ῬΆΒΒΙνΟ 5681 31, 24. 30, 

ἀνεπίδεκτος 100, 18 
ἀνερευνάω τηθά. 56 ηϑιι: ἀοίϊνο 214) 5 
ἄνευ 79, 6 Ῥοβίροπιίίαγ 30, 5. 68, 1. 

146, 22. 178, 15 
ἀνέχω: θεῷ ἀνεχούσης (ὕλης) πᾶς «αα 

ἄδατῃ Ρουτηδί 176, 22 τηρᾷ. ἠνείχοντο 
1206, 13 ἠνέσχοντο [113, 20. 132, 33] 
διέ 6 0, οὐ σθη, [113, 20]. 163, 6 
240, 290 συπῃ Ιηΐ,. 25, 24. 123, 10. 

126, 13. [132, 33] 
ἀνήρ: τἀνδρός 25, 22. 36, 24. 184.» 19 

σεῖ. 
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ἄνθος : τὰ ἄνθη τῶν πόλεων διέπεσεν 1.44, 

29 
ἄνθρακες 185, 209 46 ΤΟΥ} 0 178, 25 
ἀνθρωποπρεπής [84., 20] 
ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ 23, 23. 182, 24 

ἡ ἄνθρωπος 183, 25. 184, 4 
ἀνίημι γεΐαχο 37, 29 ἀνεῖσαν τοῦ θυμοῦ 

107; 4 τῇ ἀνειμένῃ ῥαθυμίᾳ 6, 2 τὰς 
ἀκοὰς ἀνειμένος 214: 34 ἀνεῖται σοη- 
ΠΘαἸαΥ 41, 29 ἀνειμένον σΟΠΒΘΟΓα Ια ΠῚ 
26, 2 

ἀνοίγνυμι γηδίαΡρῃοΥ. 99,. 20. δύ, 15 
ἀνοίγω 215, 5 

ἀνοσιουργέω τ82, τὸ 
ἀνοσιουργία τοο, 18 
ἀνταγωνίζομαι πρός τι 179, 8 οὑτὴ ἀαί. 

τού, τό 
ἀντανάκλασις τῶν κυμάτων 40, 12 
ἀντανιστάω: ἀντανιστῶσι πόλιν 232, 31 

ἀνταναστῆσαι 130, 28 
ἀνταποκρίνομαι τδ5, 35. [237, 10] 
ἀντεγκύκλιον τού, 30. ΙΟἾ,} 1 
ἀντεισάγω ἴῃ. ΑἸίοΥ5 Ἰοσιπ 1ηἰγοάπιοο, 

Ῥᾶ55. σὰπὶ ἀαΐ. ἸοΟΪ 1809, 32 
ἀντεισελθεῖν 114. 12 
ἀντεπιχείρησις νοοὶ ἐπιτέχνησις ἸΠΠΘΊΓΟΥ 

26) 15: 253..2 
ἀντέχομαι δἄἤδρδΥθο, οὐ σΘῆ. 51, 5- 

Β4: 1 (οἷ: 
ἀντιδιατιθεμένους [1ο5, 8] 
ἀντικρύ Δαν. 53, 1 ἄντικρυς 53, 2. τύ, 

285. οὐ σθη., 25.»1. ἠδ᾽.159.. τἠν 1Ε- 
χύϑ; 53. 17.4.22. 38.21 Ὁ 

ἀντίληψις ταπίπα Δοσερίϊο 230, δύ 
ἀντιμέτωπος 210, 1ΤῇΆ οἰιπὶ 688... 27,. 34. 

174, 24 
ἀντινομοθετέω 321, τϑ 
ἀντίξοος 2ογ, 6 
ἀντιπάθεια 25, 1 
ἀντιπέρας 135, 6. 233, 20 
ἀντιπίπτω οὐ ἀαΐ., Δάν ΥΒΟΥ 8, 9 
ἀντιποιέομαι στ σΘη., δἰϊοιῖι5. Ραγίαϑ 

[ΠΘΟΥ 134. 13 

ἀντιταλαντεύω : ἡ δίαιτα ἀκριβέσιν ἀντι- 
ταλαντεύεται ζυγοῖς 31, 23 

ἀντιτίθεμαι [ττ0, 22] 
ἀντιφέρομαι: πρὸς ἀλλήλους 121, 15. ΟἸΠῚ 

51. 178..31 
ἀντιχαλκεύω ἢ, τὸ 
ἀνυμνέω 222, 21 
ἀνύποιστος 51, 2. 130, 14. 183, 24 
ἀνύω πρεσβείαν Α 2οϑ, 5 
ἄνωθεν σοο]ιι5 21, 15. 33, 5. [57» 3. 

180, 9]. 229, 18 ἃ ΡὈΓΠΟΙΡΙΟ [43; 22. 
48,12. τοῦ; 3] «ἰτὰ5 γθρείθπαο [50, 6] 

ἀξία ἀϊσηϊίαβ 37, 15. 187, 10 
ἀξιάγαστος τύ4ᾳ, 6. τόϑ8, 8. 202, 20 
ἀξιόω: τῆς σωτηριώδους παλιγγενεσίας 

ἀξιωθῆναι 25. 10 οἷ. 177. 2. 231, 25 
πάσης χάριτος ἠξιωμένος 230, 17 



᾿, οὐ 

262 ΕΝΔΟΞΒΙΘ 

ἀξιωματικοί [6ο, 18] 
ἀξίωσις 37, τὸ οἱ ἐν ἀξιώσει τελοῦντες 

146, τ4. ῬΙυ18]. τού, 4 
ἀπαγγέλλω : παραφόρους σφᾶς ἀπαγγέλ- 

λοντες 31, 5 τὸν ἱκετεύοντα... ἀπήγ- 
γεῖλεν 213. 20 

ἀπαγορεύω : ταῖς ἐλπίσιν ἀπειρηκώς τη6, 3 
ἀπᾷάδω ΔΌΠοΙτεοΟ, ΟΠ σθη. 2238, 14 
ἀπαθῶς ἐσθίειν 31, ἢ 
ἁπαλός : ἐξ ἁπαλῶν τῶν ὀνύχων 230; 3 
ἀπανθρακόω Ρα55. 175, τό 
ἀπαντάω αἄἀϑύτη 8, 21. 9, 9 
ἀπαράβλητος ἸποοΠΊρΑΓΑ 1115 65, 13. 180, 

ἀπαρεγχείρητος͵ [48, 14] 
ἅπας: ἁπάσαις 1. η. ἁπάσαις ψήφοις 88, 

ἄπειμι: ἐς τὸν νεὼν ἀπιοῦσι 40, τ ἀπιὼν 
ὥχετο, 18η. 122. 2ϑύ; 25. ΧΙ, 21 ΕΕ 
Ὁ 54, 28 

ἀπεκδέχομαι Ἔχρεοΐο 212, 3. Οπὶ [ηΐ, 
[113, 31] 

ἀπελθόντες (οἱ) ἀδἴιηοίι! 14, 14 
ἀπεμπολέω 137, 9. 144. 22. 108, 23 

(ἀπεμπολᾶν 1,Ρ) 
ἀπέραντος εἰρήνη τύ3, 7. 171, 30 
ἀπερεύγομαι 8, 2. 9. 20 
ἀπερινοήτως ἱποοΙηΡΓΘΠΘΠ51011 ταϊϊομβ 

[51:18] 
ἀπηνῶς [58, 30] 
ἀπηρυθριασμένως [57,23] 
ἀπιστητέον τῷ θαύματι 24, 23 
ἀπλανὴς πίστις [102, 1] 
ἁπλούστερος [10, 8 

ἀπό: σταδίων ἑπτά 235, 21 ἀπὸ τούτων 
πεντήκοντα χρόνων 182, 21 Οὐ ΚΘΗ. 
Ταρθηΐα ρᾶβϑίνο 180, 21 

ἀποβάλλω: ὑπὸ Μαξίμου τὸν ἄνδρα ἀπο- 
βαλοῦσα τ67, 23 

ἀποβίωσις τ05, τὸ 
ἀποβολή ἀξροβιίϊο 13, 4 ΔΠΊΪ5510 230, 22 
ἀπόγνωσις τού, 15. 233, 25 
ἀποδιοπομπέω τεϊοϊο, τηθ4. 205, 15 
ἀποζῆν : ὅσον---καὶ μόνον 30, 2 
ἀπόθετος πλοῦτος 58, το 
ἀποικία 20, 2. τού, 14 
ἀποκατάστασις τῆς βασιλείας τοῦ, 322 

ἐς τὴν βασιλείαν 210, 21 γὙΕΒ.ΙΓΘΟΙΙΟ 

[189, 25, 26] 
ἀποκηρύσσω ΘΧΟΟΤΩΠΙΠΠΐΪοΟ 18, 8 τερπαϊο 

[43: 23]. 104, 30 
ἀποκινέω Ῥᾶ55., ΟΠ ΡΈΠ. 110,7 15 
ἀποκληρόω δἰίσιθαο 180, 2 
ἀποκλίνω Ἰηίγ. πρός τι 126, 21. τόρ, 8 
ἀποκνέω πρός τι τύύ, 5 
ἀποκόπτω: ὅσα... ἀπεκόπησαν ααϊριςβ 

5ΡΟ Ια ξιδγδηΐ 51, 25 
ἀποκρίνω 56 ΘΥΠΟ 114; 32 δ0Υ. ΡΆᾶ55. 12, 

28. 126, 22. 226, 3 ἀποκρίνομαι το- 
ΒΡΟΠάΘΟ, ΔΟΥΙ. 87, 14 ΔΟΥ. [ΟΥΤ. Ρ855. 

πρὸς τὴν ἰδίαν ἀποκριθῆναι φύσιν 31, 

[4 
ἀπόκρισις: διακονεῖσθαι ταῖς ἀποκρίσεσι 

38) 22. 187; 20 
ἀποκρούω τηεά. οαπὴ ἃοο. 100, 26 Ρᾶ88. 

185, 8: Ζού, 8. 252. πὶ 
ἀποκτέννουσι [58, 30] ἀποκτειννύς χοῦ, 1 
ἀπολιμπάνω 53, 13, 28. 80. 1 
ἀπόλλυμι: καιρὸν ἀπολέσαντι 123, τῇ 
ἀπολογέομαι ὃ, 24 οὐτὴ ἀαί. τεῖ [43, 27] 
ἀπομνημονεύω οσὐτὴ σξη. ταὶ 231, 14 
 ἀπονησόω Ἰῃ5Ό] ΑΙ ἴβοϊο 204, 17 
ἀποξέω : ἀπεξεσμένην ὁδόν το, 2 ἀπεξέσθη 

(τὰ δόγματα) τ9, το τοὺς τρόπους ἀπεξε- 
σμένος 214, 30 

ἀποπειράω τινά 228,13 ἀποπειράομαι τῶν 
τειχῶν τ76, ΤΙ 

ἀποπερατόω τ8ο, 28 
ἀποπεράτωσις τ8ο, 15 
ἀποπληξία-Ξ: ἄνοια [84, 7] 
Ἰἀποπόρευσις 174, το. 176, 6. 1τ85, 2. 

ζού, 29 
ἀποσείονται τὰς τροφάς 30, 235 

ἀποσκέλλω: τὸ δέρμα ἀπέσκληκε 23, 20 
ἀπεσκληκυῖαν ὕλην 65, 2 

ἀποσκιρτάω [ττό, 1τ1]} 
ἀπόστασις οἴ. ἀπότασις ο6, 23 (ἸπΠ6Χ) 
ἀποστέλλω -Ξ- ἐπιστέλλω [τ28, 17. 120, 6] 
ἀποστρέφομαι οὐτὴ δςοο. τοο, τό. [το8, 7] 
ἀποσφενδονήσασθαι“7,τι ἀπεσφενδόνιζον 

178; 22 
ἀποσχεδιάζω: ἀπεσχεδιάσθη ἐς τερεηΐα 

᾿πιτηαἰαΐα σιηΐ ἢ 65, 15 
ἀποσχοινίζω [57» 9] Ρᾶ85. 53, τό 
ἀπότασις οΘχίοηϑῖο, 46 ογδίοηα αἸοΐατη 

98, 5 ([Π46χΧ) 
ἀπότεξις 142, 132. “τύ, 34 
ἀποτεφρόω τ5ύ, 4. τγ6, 2 
ἀποτίθεμαι ἄξθροπο 21, 7: 532.1-. 37.) 2. 

67, 6. τ23. 24. τύ2, τό τὸν βίον 144. 
12. (εαοί.) 178, 25 τὴν ἱστορίαν 6, 35 
ἜΧΡΟΠΟ, Ταΐετο 20, 19. 21, 17. 36, 9. 
Ζιϑ, Ὁ Ρ6 55. τὸ, Τὸ 

ἀποτίκτω [48, 31: 183, 28 
ἀποτινάσσειν τὰ ἱμάτια αὐτῶν τῆς κοινω- 

νίας 00, 3 
ἀποτυχία 124, 2 
ἀποφέρομαι γραφήν δροοιιδαῖ! ΟΠ 6 ΠῚ 560 

14, 10 
ἀποχωλεύω: λόγος τῇ ἀγνοίᾳ ἀποχωλεύων 

224. 17 

ἀποψιλοῦσθαι περὶ τὴν ἀρρενωπίαν τῆο;, 
2 

ἀν μϑήρ ἢ ἐπεποίητο τὴν ἀποπόρευσιν τἴ4, 
τὃ 

ἀργεῖν ἰὐγϊτππὶ 6556 [1ΟἹ, 16]. τού, 28. 
[107,14] 

ἀρέσκω αὐτὴ δοοιι5. 32, 20 αὐτὴ ἀαΐ. [45; 
2] 

ἀρκέω ἄστο 122, 30 ἀρκέομαι σοπίξηζιιϑ 
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Βπη, οὐπὶ ἀαί. [τ1ό, 12]. 32, τό ἐν 
τούτοις [77. 1, 4] 

ἀρκτῷος 64, 31. 157» 22 
ἁρμόδιος : -ους ἴετῃ. [48,27] -ον [83,27] 

-ίαν 2Ζοϑ,1 
ἀρρενωπία 170, 23 
ἀρρενωπόν (τὸ) τόρ, 8 
ἀρτιγενὴς βοῦς 204, 6 
αὐἰϊοα!αβ ἀεεβὶ αηΐα Ψυχή 32, 19 χρόνος 

41, ,ἢ θυμόςν᾽ 52, 6 σωφροσύνη 54; 
17 λόγος 137, 2 λόγου δύναμις 18ο, το 
ἥλιος 180, 25 μέση ἡμέρα τϑ8ι, 21 
δωδέκατον ἔτος 136, 6 οεἰ. θάνατος 
185, ἢ βασιλεύς 228, 17. 229, 26 
ςεῖ. Χριστιανοί 22, 14. 25, τό οεί, 
εἰ δηΐθ ἀἴνετβα ποιηΐηα ργορυῖα 6, 22. 
Νὰ 5... τι .1ζ55. 5, 255, 1 σεῖ, 
ΒΑΘ ᾿ββίπηθ ΠΟ ἰϊογαίαγ ἀηΐα δἰ [θυ 
ἀπο πιὶ ΠΟΙ ΠΠΠΠῚ ΟΟΠΙ ΠΟϊΟΥΙ ΠῚ 5, 
κα, [Σ2.. 8}» 53, 22. 63, 30 οεἰἴ. πο- 
ἰδπάα βιηΐ 157» 5. 13 (001 τῆς 1εΥΔη- 
ἀππὶ ογαΐ). 225, 3 (0Ὁ] τὸν τῆς 501]- 
Ὀεπάσππι ογαϊ) 586 ΡῈ νἱ πὴ ΠΟΙ Π4]8ΠῚ 
{ρα δαϊθοίνι5 τὸ μακρὸν τῆς λέξεως 
121,13 σεΐ. ῬαγίοΙρΡ115 τὸ καθειμένον 
τῆς κόμης 123, 14 (οἷ. 24, 26) εεῖ. τά 
586 06 σεηβδίϊνο που) ηππὶ Δα ΟΊ ΓΕΥ 
τῆς ἀρρωστίας [75, 23] τῶν νόμων 79, 
26 οςεἰ. τοῦ δὲ... καὶ τῶν 225; 5 

ἀρχιμανδρίτης [17,31] 
ἄσαρκοι ἀθληταί 32, 9 ἄσαρκος βίος 182, 

'ψ] 
ἄσκευος βίος 61, Το. 202, 2. 212; 12 
ἄσκησις 24, 3 
ἀσπὶς μυρία, ἀξ Ἔχοτγοϊία 1γ6, 26 
ἀσταθὴς τὸν τρόπον 54, 24 -εἰ τρόπῳ 173» 

34 -ἢ βίον 534,9 
ἀστάθμητον πλῆθος 

227, 27 

ἀστρατήγητος ἄπο σΑΥΘΠ5 229, 19 
ἀσύστατον απο οοῃδβίβίογα πδααῖ [ττό, 

5] 
ἄσχημον μόριον 20, 14 
ἀσχημονέω 20, Το 
ἀτάρ 5ΕἸΩΡΕΓ οἰπὶ καί σΟΠΙΙΠΟίΠ 5, 11. 

27, 27. 30, 1. 40, Ἴ. 180,1, 10 
ἀτάραχος 85, 8. ττύ6,1 
ἀτάσθαλος 205, 18 

ἅτε [40, 4]. τ67, τὸ 
ἀτενίζω τ8ο, 14 
ἀτόπημα 10, 24. 56, 14. 182, 8. 213, 3. 

214, 8 
ἀτοπία 54. 14 
ἀτριβὴς τοῖς ἀποστόλοις ἀτραπός 100, 2 
αὖ 27, 32. 32, 14. 126, χόςεἰ. αὖ πάλιν 

417 3.0 3..Ά8᾿ .δὲ αὖ 16, 30. 22, 28, 
32 εἴ 5886 06 δὲ αὖ πάλιν 30, το τε αὖ 
6, 8, 22. 7») 11 εἴ 586 ρ 551 Π16 

δαρτηθηΐαμη : ἀπρίεχ ἠνώχλει 184, 20. 
240, 12 ΟΠ Ιβϑαη ἴῃ Α ἐξετάσθη 

τ Βν τὰ Ὁ ΖΘ τ. 
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93, 12, τό ἴῃ ΑΙΙΡ βιασθήτην τό3, 
Ι4 δαυὰ ταῖὸ ἴπ Ρ] βαπαρουίθος!5 
κεκίνητο 50, 25. 120, 29 πεποίητο 
66, 1) μεμενήκει τοο, 24. ιϑ8ύ, 3 
ἐκπεπολέμωτο 100, 15 ἐντέτακτο 184, 
27, ὍΘΙ. 

αὐθεντήσας Ῥτορτγτία ἀΔποίϊογίαίθ [45, 28] 
αὐθεντία το, 23. 60, 32 οεί. 
ἄῦλος βίος 61, το. 157, 2 
αὐτεξούσιον (τὸ) 11 αγατη Δι τα 18, 

31: δ. 8} Τὰ 
ζαὐτόγραπτος 130, 6 
αὐτόπρεμνος 27: 9 
αὐτός οαπὶ ΠΟΙ ι15 ῬΥΟΡΥ5 9, 15. 17- 

τό, 27. 20. δε 285) 27. 3238..21.. 172; 
τ σεῃ, ᾿ηΐγα δύ Οα] τὰ ῬΟΠΙαΥ 23; 
5. 1τό2, 6 οεἰ. αὐταῖς λέξεσιν [12, 3] 
νιάἀδίαγ ἰοοο ἑαυτοῦ Δα! 6 γὶ 42, 1. 
[46’. 8. 84. 6].. τόρ 22 ΤΟ οὗτος 
48. 35... 86: 1Ὁ 

αὐτόσε τύ3, “8 1. 4. αὐτόθι τόό, 2. 172, 
26, 30.173» 28. 20. 182. 25: 6εῖ: 

αὐτοτελῶς Ξ- τελείως [115, 27] 
αὐτουργέω 56, 8 
αὐτοχειρί 238, 1 
αὐτοχειρίᾳ ττδὃ, 4 
ἀφαιρέω 22, 14. 23, 22. τού, Ι4 τηδά. 

56 η81: δοί. ἥνπερ παρ᾽ αὐτῶν ἀφήρητο 
51, 23 

ἄφεξις 184, 11 ΡΟΪΌΓ. 156,31. 183, 2 
ἀφήγηται Ρᾶ85. 156, 8. 235, 18 
ἄφθαρτος, 46 σογροζβ (ἢ τιβίϊ 190, 17 
ἀφοράω οὐτὴ ἀαΐ. 101, 24 
ἀχθοφορεῖν 158, 30 
ἀχρηστία 64, τ 
ἄχρι καὶ τοῦ ἰηπΐ. Ξεαπιοηΐα 177, 12 
ἀωρεὶ τῶν νυκτῶν τ46, 1. 211, 12 
ἄωρος τ82, 7 ΟΡΡ-. ἔξωρος 176, 31. 

21 
179: 

Βδελυρός 130,9 
βέβηλα (τὰ) 187, τό 
βήξ (ἡ) 55.7.27 
βιβλίον : τῷ παρόντι τῆς ἱστορίας βιβλίῳ 

44:18 
βιβρώσκω: [πϊ. βρώξω 21}, 2 
βίνδικες 144, 25 
βίος Ἡυτηδηστη σϑηῖ5 [57,3] 
βισΤη. 52... 4.. 36, 12... 28 

Ε7351.7 
βλάσφημος 14, τό 

βοάω 137, 14. 159, 3 
βοήθεια στρατιωτική [15, 32] 
βοηθὸς (ὁ) τοῦ μαγίστρου 74, 22 
βόρειος 65, 4 
βορρᾶς: κατὰ βορρᾶν 181, 2 
βοσκοί, ἀξ τηομδ 5 230, 24 
βουβῶνες τη, 6, 22 
βουλεύει ὥστε τό2, 11 
βουλευτήρια 144, 23, 31 

146, 32. 
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βουλήσεις 32, 17 
βουνός 65, ΤΆ 
βραβεύω τὴν εἰρήνην [11, 5] 
βραδυτής 117, 24. 185, 26 
βρασμός σΟΠοιι5510 63, 1ΙΟ. 1585» 31. 227) 

8 
βραχυλογέω 62, 3 
βραχυλόγος [15, 23] [ 
βραχύς : βραχείας ἡμέρας 5οΥἹΌ1 Α 122, 

30: ἴἴὰ σοΥγῖρ. ΔρΡΡ. οὔτ. 
βρίθω: κάτω βρίθουσαν (φύσιν) 21, τὸ 

τῶν ἐς γῆν βριθόντων 20, 26 

Ταλήνη 40, 8 
τ ἢ 4. 10: τόδ; 29. 255» {17.1.29} 

Ι 
γαμέτης τύο, 19 
γαμήλιος πομπή 222, 14 
γάμοι 28, 28 54, 35- 222, ἢ 
γανύμενος 138, 21 

γαυρούμενος τὰς ὁρμάς 55, 20 
γειτνιάω νἱοϊηιι5 δὴ, 8050]. 23) 2: 

τού, 8 
γειτονία Υερὶο ὉΓΌΪ5 64, 9 
γείτων: ἐκ γειτόνων 17, 15. 26, τό 
γελάω τοὺς διώκοντας 123: 9 
ΘΘΠΘΕΙΝΙ ΡΑΥΓΕΝΙ τιϑ15 νΑΥΪ5 51, 15. 55» 

τ. ὉΠ, 18. Ὁ, 25. ΠΡΟΣ ΙΕ: πη, 21 
τοῦτο τάξεως 12, 2 ἐκεῖνο καιροῦ ὅτ, 
9. 182, 14 οεἰ. ἔσχατον κινδύνου τ83, 
25 μέγα δυνάμεως 125, 9 ὡς εἶχον 
νομίσεως τηό, 8 νἱάε καλῶς 

γεννικῶς 51, ὃ 
γεραίρω τὸν θεόν 4τ, 14 τὸ θεῖον τόδ, 1. 

171,15 Ρᾶ485. τὸ θεῖον γεραίρεσθαι 38, 
26 

γέρας 5ΞΕΙΏΡΘΥΙ Ὀ]01. 13, 14. 23, 26. τρό, 
20. ΘΙ, 221 252, 12 

γερουσία 28, τό. 42, το, 15. 55, 2. 226, 
28 

γεώλοφος 601115. 224, 9 
γίγνομαι: γέγονε [π| 23, 23 σεῖ. ΟἸΠῚ 

ῬΙΔΘΡ. Ἰπονεηα! 21, 4. 22, 84: 1ύ0, 
28 οεΐ., 5ε4 ὑπὸ τοῖς ἐχθροῖς γενήσεται 
174. 8 οὐ σΟΠΒ(ΓΠΟΙΟΠΏ6 ν ΕΓ. Ρᾶ455. 
τού, 21. 176, 8 οεἰ. γεναμένης 224, 
ΠΛ. 

γιγνώσκω ΥΑῸ]]Ε 6 ΠΔ ΘΟΡΏΟΒΟΟ 32δὃ, 10 
γλίχομαι “41, 6 
γλωσσίδες (αἱ) τοῦ πυρός 175, 27 
γνησιότης: ἐν γυναιξὶν ἐν γνησιότητι 

ἔχειν Ἰηΐευ ἸΧΟΥῈ5. ἰῆσεηια ΑἸ] σοτα 
[237,) 4] 

γνώμη θηριώδης 63, 13. 181, ΄τὖ 
γνωρίζω τινί [62, 20] τινά [ττύό, 10] 

Ῥα55. [16.. 18}. Ἐ3. Ρρ σεὶς 
γνῶσις : σύνθεμα τῆς ἐς ἀλλήλους γνώσεως 

163, 13 
Ὑόης 213, 3 
γοητεία 107, 1 

γόνυ κλίνειν (ἐς ἔδαφος) ἀε «εαϊῇο!ϊῖ5 
212; 20 

γραμματεῖον [120. 1] 
γραφή Ῥίοίαγα 173, 28 κατὰ τήνδε τὴν 

γραφήν ΄41ὸ ἰΕΠΊΡΟΥΘ ἤᾶ6ο 50Υ100 131; 
24 ἰΐθιη μέχρι τῆς γραφῆς ταύτης 136, 
5. δοσιβαίιο 226, 17 

γράφω δοἴϊν. ΡΥο πηραϊο μηδεὶς ἡμᾶς 
γραφέτω μέμψεως ἴῃ 2 240, 26 

γύναιον 30, 20. ὅ4, 24. 158, 18. 232, 
2. 230, 31 

Δαιμόνια ἀϊα 011 238, 19. 239, 18 
δαίμων 64, 21. 130) 27. 21350 

δαπανηθῆναι ἸπΠσεἴο σΟΠΒΌΙΗΪ 64, 32 
δασμολογία 38, ΤΙ. 200, 19 
δέ γε 586 ΡΊ5β:1η6, ῬυΥϑθϑθυτη ροϑέ δυίῖ- 

οαϊαπὴ δἰ ἴῃ 1110 πονᾷα ἜΧΡΟΒ [10 Π15 
13, 16, 19, 13. 64, 25. 109, 15. 114» 
8 σε. ἣν δέ ὙΕ 153, Τὴ. 100) 27 ΓΟἱ 
δ᾽ οὖν 9, 5. τό, 27 σοί. μὲν...δ᾽ οὖν 
ὅμως 23, 20. 21, 3 δὲ νεΥθθτη ΒΗ 
Ῥαυτοῖρῖο ορροηϊ Α τοά; 25 

δείκνυσιν Ξε ἀναδείκνυσιν 122, ὃ 
δειπνῆσαι 184, τὸ ΡΙῸ δειπνίσαι 11ὈΥΑΥΪΟ 

ἀαβθουὶ νι θα γ 
δεισιδαιμονία 130, 9 
δεκάδαρχος ἀΘΟΌΓΟ 221, 20. οἷ. 225, 19 
δέλτοι (αἱ ἱεραὶ) 118, 22. 188, 1 

δέλτοι ὑπάρχων 241,1 
δεξιόομαι ΟΟΠΊΙΘΥ ΔΟΟΙΡΙΟ 30, 1. 32; 13. 

τύο, 28. τοῦ, 27. 200; 14. 220, 
234: 13, 20 56η8:1 ραᾳ85. δεξιούμενοι 
182, 4 80Γ. ΡΆᾶ55. 205. 1 Ζ. 220). 1 

δεξιός : δεξιὰς ἀμνηστίας λαβόντες 231, 27 
δεξιῶς ῬΡΙΟΒΡΕΙΘ 171, 25 
δέομαι συτὴ ὡς, ὥστε εἰ ἴηΐ, 74, 2. 93» 4 
δεσμέω 231, 13 

δέσποιναι ΥορΊηδ6, 46 νο]πρίδίθιιβ 99, 23 
δεσπότης {1{ὰ]1|5 ΔΥΟΠΙΘΡΊΒΟΟΡΙ [62, 5, 8] 
δευτερεῖα: ἐκ τῶν δευτερείων σπὶ σΕΗ. 

ΒΟ, 21. Τοῦ, 24. 
δή Ῥοβί ῬΥΟπΟη ἃ 23, 32. 53, 21. 68, 

9. 1όζ, τὸ οσεί. 
δῆθεν 13, 22. [57, 11] 1285, 21. 20. 

23 
δήμευσις παντοία [το4, 1ο] 
δημοθοινία 222, ὃ 
δῆμοι [αοίίοΠ 65 οἶτοὶ 163, το 564. 
δημοσιεύω ῬΕΥνΕ]ΡῸ 142, ὃ ΡὈαβϑῖνα 44; 

11: 101},.82 
δημοτελὴς ἑορτή 26, 7 ἀγερωχία 185, 9 

πανήγυρις 227, 6 
δημότης ἴδοι! ΟΠ] ι15 ΟἾΤΟΙ βου ρίιβ τό, 

ΙοΟ 
δημώδης στάσις, ἃ. δημόταις ἰαοῖθ, 181, 18 
δῆτα 9, 7. ΙοοΟ, 31 
διά συ ἜΘ Ώ. ΗὈΥῸ Δ Οοιι5. 118, 1 δι᾽ αὐτοῦ 

παρήεσαν ΡΕΥ͂ ᾿ἰρ5ῖι.5 (ἀρ Ὑ05) γα ηβὶ θαηΐ 
220: 6 διὰ παντός 25, 8. 32, 22 (Εἴ. 
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διὰ πάντων 35, ι8 εί. διὰ πολλῶν 44, 
[2 

διαβόητος 25. 5 
διαγίγνομαι οσὐπὶ Δἄνεγ., ΠΊ6 σΘΥΟ 2238, 

22 
διαγκυλέομαι: δόρυ διηγκυλημένον 122; 

ι8 
διαγωγή 5ἰαίϊο [15, 3] αἸάποίο [15. 15] 
διαδιδράσκω τὴν λαβήν 123, 9 
διαθέω 24. 10 
διαθλεύω 22,1, 23. 23, 25. ΟΙ,10. 184, 

24. 730, 4 διαθλέω (διαθλεύω 2) 182, 

17 
διαθρυλέω : ρΡεγίεοϊ. Ρά55. 155» 2 
διακείμενος 5115. 233, 20 
διακελεύομαι ἰ. 4. διακονέομαι, 5ἷ νεγὰ εϑ5ΐ 

Ἰεοῖϊο, Α 205. 22 
διάκενον (τὸ) 180, 31 
διακινέω τὸ σῶμα 122, 19 
διακονέομαι οὕὐπὶ ἀαίϊνο ταὶ 38, 28. 61, 
᾿ ΤΣ, 10. 187]; 2:. ἦδοῦδ, 22 δ 
ἀαΐϊνο ΡῬείβοπδα 33,1, 0ΌΪ νεῦρα τὴν 
βασιλείαν ροῖϊι5 στὴ ἀμείψαντος 5ιιηΐ 
᾿πησαπάα ; 450]. 240, 2 

διακοπτόμενος ταῖς οἰμωγαῖς καὶ 
δάκρυσι 158, 12 

διακορής 32, 11. 158, 25 
διακοσμέω Δάογπο 28, 2 
διακυβερνάω 352, το (διακυβερνοίη Α). 55, 

12. τόό, 8. 170, 6. 240, 23 
διαλαλέω σεη560, αοΐ. εἴ Ρᾶ55.ν στὴ [ηΐ. 

νεὶ ὥστε, ΞΔ 6 ββίπιθ ἴῃ δριζοσηθ δο- 
[ΟΥᾺΠῚ 11 6. 4 εἴ 18: 68, 9. 69, 29 ςεί. 
1θ1Ιάθτὰ δοάδη βθῆβιι διαλαλιά : δια- 
λαλιᾶς ἐνεχθείσης 69, “6. 8ο, τι8 ἀπὸ 
διαλαλιᾶς 88, 12. 01, 28 σεΐ. 

διαλαμβάνω Ῥαβεῖνε, ΕΧΡΟΠΟ 56, 5 
διαλάμπω [84, 14] 
διαλεκτικῶς, 46 5ογ!ρίο Ναβίουι 13, 21 
διάλεξις 5ΕΥΠΟ 7, 23, 30 ἀϊδραυίαίςϊο 

[1ο2, 15. 103, 31] τὰς διαλέξεις 
ποιεῖσθαι “ΟἸ]Οαα 158, 8. ζοϑ, 6 ἀε 
Ερτο 510 διοίου 25, 14 τῇ πρώτῃ 
διαλέξει 36, 5 διαλέξεις ἃ0 ΕναρΎΟ 
βου! ρίαθ 240, 31 

διαλλάττω: ἔν τισι δὲ πολλῷ διαλλάττον 

177. 8 
διαλογικῶς, 46 5οΥγρίο ΘΈνΕΥ 1322, 5 
διαλύω 230, 17 τὴν στάσιν 51, 27 τὰς 

πύστεις ΤΟΊ, 3 
διαμαρτυρίαι ἀπειλητικαί [14, 32] 
διαμαρτύρομαι [1ο05, 23] 
διαμετρέομαι τὸν βίον 155, 20. 1609, 5. 

434. 1ὸ 
διάμετρος: ἐκ διαμέτρου 31, 24. 53, 2 
διαναβάλλομαι τύο, 32 
διανίστημι: διαναστᾶσαν 56, 15 διανέστη 

δ 
Ἢ ἐμ, ΟΠ ἃσο. τὰς λιτάς 30, 3 

ΑΌ50]. 205, 25. 232, 10 

τοῖς 

φός 

διανύω τὸν βίον 24, 152 
διαπαλαίω τὸν μονήρη βίον 157, 25 
διάπλασις 100, 21 
διαπορεύω 173, 7. 204. 10 
διαπορθμεύω 1306, “ό 
διαπρέπω 4050]. 25, 3 ΟΠ 806. 27, 20 
διάπυρος ἢ, Ὧο: 20. 32: 37, 32. 1087) 22 
διαρρέω: διερρύην 141, 23. 144.28. 158, 

1: δοῦν τ. Δα. 21 
διαρρήγνυμι : διερρωγώς 126, 18. 16Ί, 28 
διασπουδάζω 223, τι8 Ρᾶ55. 232, 28 
διάταξις σοηδίϊςαἰ10 ᾿Π)ροΥαΐουβ. 20, 20. 

Ιόᾳ4, 2 
διαταράσσω 157:. 12 
διατελέω 4050]. 37, 29 
διατέμνω ᾿ῃϊΘΥΓΠΠΡΟ 41, 28 
διατίθεμαι: διετέθη 230, 17 νἱάθ. ΔΡΡ- 

οὔ. 
διατρήσεις ἥλων [82, 5] 
διατυπόω ἀεἤηϊο [50, 9] 
διατύπωσις ἀξδοτείπτη [15, 17] 
διαύγεια: αἱ ἐκ λίθων διαύγειαι 124, 28. 

222, 17 
διαφιλονεικέω 122, 24 
διάφορος Ρ]αγΑ]., σογΡ᾽ αγ65 90, τό 
διαφόρως ἀἰνεοῖβ15 πη α15 [1055 5] αἴνεῦβο 

[θιῆροσα 178, 7 
διαχαίνω: διαχῆναι τὴν γῆν 27; 4 
διαχειμάζω 232, 20 
διαχειρίζομαι ἰηΐεγῆοϊο 56, 12, 17. 1009, 

ΙοΟ 
διαχράομαι Ἰηϊεγῆοϊο 142, 16. 143, 8. 

191;.32. Γ. Οἵσοι: 
διάχρυσος 6, 13 
διδράσκω 30, 28 
δίδωμι: εἰ ἑαυτὸν πρὸς τὴν κατάβασιν δοίη 

21, 31 τὸ πλέον διδόναι τῇ καινοδοξίᾳ 
1377) 31 τῇ εὐνοίᾳ 220, 31 

᾿διεκτελέω ΡΕΥΑΡῸ 32, 4 
διελέγχω σοηΐιΐο 17, 7 σοαῖρτιο, Οὐ 

ῬΑΓΓΟΙΡ. 1 10, Ι Ρᾶββῖνβ, σοῃν!ηοοῦ, 
αὐτὴ [η΄ τού, 5 

διέλευσις τῶν ἡμερῶν 9, ΤΙ 
διεξέρχομαι ΕΧΡΟΠΟ, οτπὶ ἰηΐ. 69, 28 
διηγέομαι: διήγηται τύο, 6 δεδιήγηται 

167, 20. 223,) 22 
διημερεύω σὰ ἃςο. τὰς λιτάς 30, 3 
ἤδιήμεροι 30, 7. 178, 23 
διηνεκές (εἰς τὸ) ἴῃ Ρεγραδίαπτη [1ο7, 6] 
διῃρημένως [το8, 23] 
διϊθύνω 147,1. 150, 10 
διίΐστασθαι ρΡεγίεοϊ., οΠΔ ἃοο, 8, 28. 24, 

Ἐλ22,.30.: 158,4. οὐ Οδϊ,, 1.3;.12 
δικανικοὶ λόγοι 131, 27 
διμηναῖος 8, 4 
διοίκησις 88, 15. 80, 6 
διοίχομαι: διῳχηκότων 63, 21 
διόμνυμι: διωμνύοντο (διώμνυντο 2) τοϑ, 

16 διώμνυντο 184, 6 διώμνυτο 107; 

[4 
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διοράω τ5ύ, 55 
δίπτυχα ἱερά τιρ, 4 
δίσκος ἴῃ 4ὸ ερ᾿βίοϊα (ῃοβυύοὶβ 1ῃ50Υ]- 

Ὀιΐαγ 236, τ8, [21. 227, 28] 
αἸβούθρδηςαθ ΡΈΠΕΘΥΙΒ 157, 29. 205, 14: 

215, 9 ὨυΠΩΕΙ͂ 218, 2ο ποίδπάαᾳ τὰ 
λειπόμενα τῶν πράξεων 144, τιὃ μηδενὸς 
τῶν μηχανῶν 232, τ 

διστάζω εἴς τι [2374 22] 
διχόνοια [1|ι, 3] 
διχοστασία [τι, 26] 
διωγμὸς ὁ κατὰ ᾽᾿Ονώριχον 17, 31 
διώκω τὸν μονήρη βίον τού, 2 
διωλύγιον ἀνεκώκυε 158,9 
διῶρυξ: -υγαὰ 175, 1.) 11 -υχᾶς 232, 8 
δοκέω: οὐ μὴν τῶν δοκηθέντων ἔτυχεν 

125. ΤῸ 
δολοφονέω 55, 6. τ22, 6 οςεί. 
δομέομαι τ8ο, 8 
δόξα: Ἥβραῖος τὴν δόξαν 185, 25 
δοξολογέω 4050]. 21, 12 
δοξολογία 38, “6 
δορυάλωτος 13, 31. 37, 22 (εί. 
δορυφορέω τηθίδΡἢ. 222, 9 
δορυφορία 234, 17 
δορυφόρος [30, 27]. τού, 28. 233, 7 
δοτὴρ τῶν αἰτήσεων ὅ. ΘεΙρὶαθ. ΙΟΙ(αΥ 

[235. 27. 237, 20, 23] 
δουλοπρεπῶς 90, 14 
δρᾶμα ἴδοϊπιυι 37, 3. 143, 23 
δρομαῖος τού, 4. 158, 5 δρομαίως 157; 

2 
ΠΣ ἠδύνατο “6, 15 ἐδύνατο 56, 

[4 
δύο: σεη. δυοῖν 12, 30 564 δύο τ18, 26. 

124: 29 (ςεί. ἀαί. δύο 234: 5 
δυσανασχετέω 131, 5. 184. 20 
᾿δυσαπιστέω: -ὧν συτὴ ἀαΐ., ΔΕργα οτε- 

ἀδ6η5 182, 22 
δυσδιαπόρευτος 65, 15 
δύσελπις τοο, ὃ 
δυσέφικτος τ8ο, 14 
δύσοδος 30, 20 
δυσπρόσιτος 101,1 
δυσσεβέω, Ρ455.: τὰ δυσσεβηθέντα [0, 30] 
δυσχεραίνω πρός τινι 7, 20 ΟἸΠῚ δοΟ. 

205, 2 
δυσωπέω Παρὶῖο, σπὶ Ιηΐ. 170, 33. 173, 

24 
δωρέομαι : τί τινι 20, τό τινά τινι τ7ο, 8 

ΔΌ50]. 234; 24 
δωροφορέω τηξίδρἢ. 222, ΤΟ 

Ἔν σὰπὶ σοηϊπποίϊνο 89, 4. [235,20] σε. 
Ξε ἄν : οὺὃς ἐὰν νομίσῃ [85, 23] ἰοτία558 
Παοηια 230, 1 

ἑαυτοῦ 6, 27. 30, 30 σεῖ. ἑαυτόν οὐτὴ 
ἰουτηα δοίϊνα ϑϑθρ βϑίηηθ ρΥδθίδυίαυ 
ΤΟΥΤΩΒ 6. ΤηΒΠΙ5 6 51, ὦ.). 21. 50; ἴο: 
87» 31. ὁη. 353: ὦ; 8: τὸ ξαυποὺς 

διεχρήσαντο 145, τό 84 ΡΥΠηΔΤΙΏ ΡΕΥ- 
Βοηδιὴ Τοίδυίασ [12, 5. 185» 4- ΙΟῚ, 
τό, 22]. 230, 22. [257 141 πε 
οαπάδηη ρουβοηδτῃ [114; 4] αὐτὸς καθ᾽ 
ἑαυτόν 182, 30 

ἐάω τα]ϊηηο 23, 11. 27, 23. 38, 8 
ἐγγράφω ε οοΥ. Ν᾽ΑΙ6511 104, 31 
ἐγγράφως [τ28ὃ, τ6] 
ἐγκάθημαι ᾿π5146 0, ΟΠ 806. 231; 32 
Ἰὠγκαθιστάω: [18, 41. 255, οὐ 

ἐγκαταστήσασθαι 210, 1 
ἐγκαλέω τινὶ περί τινος 76, 26 τινί τι 

114, τὸ 
ἐγκαλινδέομαί τινι 105, 21 περί τι 205,9 
ἐγκαλλωπίζομαι 136, 15. 214; 32 
ἐγκαλύπτομαι οὐ δοοιι5., ΘΥαΌΘΒΟΟ 

5.57 0 
ἐγκαταλαμβάνω Δογ. Ρᾶ55. 156, 9 
ἔγκαταλέγω 37, ὃ 
ἐγκαταμίγνυμι [ττό, 21] 
ἐγκελεύομαι 31, 21 
ἐγκολάπτω Ῥετΐ. Ραᾶ55. τύϑ8, 18 
ἐγκύκλιος 59, 18. 61, 23. τοῖ, 6. τού, 

27 
ἐγχειρίζω 231, 8 Ρᾶ85. ΟΠ 866. ΓΕῚ [45) 

7.. 158; 3, 5. 1ϑύ, ΖΗ ΘΙ. 
ἐγχωρέω εἰ [6 2, 26] 
ἔδαφος : ἐξ ἐδάφους ἀνοικοδομεῖ 27, 22 

ἐς ἔδαφος ἐνεχθῆναι 171, 7. 227; 11 
ἔδεσμα: ἐδεσμάτων ἢ σιτίων 183, 6 
ἕδος: πρὸ τῶν ἑδῶν ἃ τῇ δίκῃ ἱδρύεται 27; 

2 
ἙΝ 20; 20 
ἐθελοκακέω 122, [5. 141,24. 144.17 ἀδ 

ΤΑΙΠΠΙΡΙ5 145» 11. 234, 2 
ἐθελόκακος [ττύ,͵ το] 
ἐθελούσιος 155, 109 αὐτὴ ἰηΐ. 202, 17 
ἐθίζω: τὸ εἰθισμένον ταῖς γυναιξίν [237 

21] 
εἰ γορϑι Ἰοηθ πη ᾿ηἀϊσδηβ οατὴ ἱπαϊοδί. 

ῬΙο ορίδίινο 126; 21. 177, 20. 185; 
7. 228, 28 οεἰ. - ̓ηἰοιτορδίν. 88, 5- 
138, 13. 187, 17 σΟΠΑΙΟΙΟΠΔ115: ΟὙΠῚ 
ἰηα᾽σαῖϊνο 71, 1ὸ. 18, “1. ΖΕ 8 
240, 25 Θεδῖ., οὖν 1π6|Π68}- ΜΠ ΠΤ’ 
42, 14. 71, 12 6δί., οὔτα σΟΌΠΟ. 
{ἰνο. 67, 28. ο0,.3. τοῦ, 50. Πἴ} 
233, 12 οεΐ., οὐτὴ ορίαϊινο (νϑυθυμη 
ΔΡΟάΟο5. πε ἄν βειηρει, βδβρ᾽βϑί τὴ 
11.) 6, 233. 7, 14. 18, 25: 21. 50. δ 
18. 90, 6. 11ὺ, 14- 130, 8: 15. ΓΝ 
18. 1328, 13. 154, 12. 158858.1. τ᾿ 
183, 18. 101, 8. 205, Τὸ δε 
μὴ οὰπὶ πηοάο ἴτγθ8}} (ἄν ἴῃ ἃροαο51) 
12, 18. 23, 20. 123, ὅ. 215. 5 τ΄ 
(αροάοβ. ϑἰπε ἄν) 122, 13. 207, 28. 
214. 8. 224, 32. 233, ἢ δεῖ. εὐ μή τος 
ὅσοι 6 ΟΟΙΥ. 23, 21 

εἰδεχθέστατος 65, τι 
εἰδωλομανέω 18, τό 
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εἶπον : ἱπηρεταΐ. εἴπατε [6ο, 31] 
εἰρηναῖος 1523, 32 
εἰρηνεύω στὴ ἀοοιι5.,ν Ρᾶσο [104,) 18. 128, 

15] ᾿ἱπίγδ 5. 202, 5 
εἰρηνικώτερον (τὸ) 126, 20 
εἰρήσεται 215, 12 
εἱρκτή 213, 18 
εἷς: ὃν ἢ δεύτερον 8ο, τ ἑνὶ ἢ δευτέρῳ 

178, 1 ἑνὸς καὶ δευτέρου 185, 5 οἵ. 
πρῶτος καὶ δεύτερος 63, 30 ἕν καὶ 
ἑξηκοστόν 227, 3 εἷς 1.4. τις 214, τό 

εἰς : εἰς ἱερέας εἶναι 95, 27] δάνογθι! 
τηοῦο εἰς τὸ ἀκριβέστατον 24, 30 οςεί. 
ἐς τὸ ἀκριβές 17, 23 ἐς τὸ ἀκρότατον 
25. τό εἰς ἄπειρον 201, 19 ἐς τὸ βαρύ- 
τατον 144, 23 ἐς τὰ μάλιστα 546ρ15- 
ΒΙΠ6 5, 4 (εΐ. ἐς ὑπερβολήν 177. 21 
ἐς τὰ δέοντα 101,1 Δαν 115 ᾿πποΐπτη 
ἐς ἄγαν 131, 2. 136,4 οεἰ. ἐς ἀεί 176, 
9 οεἴ. ἐς αὔριον 123, 7 εἰσέτι 133,22 
ςεῖ. ἐς ἔσχατα 144, 3 ἐς μακράν 1ῖο, 
ἡ εἰς τοὐπίσω τού, 7. 122, τό 

εἰσήγησις: -εἰ ΟΠ ἜΠΗ. 51,25. 144, 26. 
τύ2, 14 

εἰσιτητός: τί εἰσιτητὰ τῴ Συμεώνῃ παρ᾽ 
αὐτὴν εἴη ΟἿΓ ϑΘΥΙΏΘΟΠ65 δα δαπ 1ἴη- 
ΘΎΘΞΒΙΒ δϑϑοί 184, 5 

εἰσκομιδή 137, 14 
εἰσοικίζομαι ἸΧΟΙΘΈΙ ἄϊσο 28, 22. 538, 

ΒΒ δὲ 15. 122) 3... 1265. 26 ἀδ τηο- 
ΠᾶΟΠΟ τὸν θεὸν εἰσοικισάμενος 156, 
32 

εἴσπραξις 137, 26. 138, 8, 15. 144, 24 
εἰσπράσσω Ῥαβδϑῖνε τὸν Σευῆρον ποινὰς 

εἰσπραχθῆναι 155,1 
ἐκ Ῥῖὸ ὑπό οἰιπὶ γε 5 Ρᾶ55. 22, 1. 20, 

Ὁ. δῦ, 14 ἐκ τοῦ οὕτὰ ἰπΐ. 1.4. ἵνα 
[2οἱ, 3] ἐξ ἴσης 41, 29 ἐκ πολλῶν 

, [1,23] 
ἑκασταχῇ τρο, 523 
ἑκασταχοῦ 1ΙΟΙ, 3. 

ΤηΟΥ ΘΠΩ͂Ι 220, ἢ 
ἑκατοστύς 2125, Τὸ 
ἐκβαίνω--ὑπερβαίνω 30, 18. 

181, τό 
ἐκβακχεύω 55,22 Ρᾶ55. 63, 12 
ἐκβάσεις ἀνε πίι5 205, 13 
ἐκβοάω 86, 5, 8 
ἐκβόησις Ῥ]αγΑ]. 76, 21. 90, 23. 180, 7 
ἐκβολή αἰργθβϑϑῖο ἂΌ ἰπϑίϊαἴο θυ 6 

150,9. τὴν ἐκ τῆς λίμνης τῆς Μαιώτιδος 
ἐκβολήν το, 32 

ἐκβράζω Ῥα55. 6, το 
ἔκγονος : δειλίας τε καὶ φόβων ἔκγονον 

181, 17 
᾿ἐκδέησις : -εων 17, 12 ἐκ δεήσεων ΠοΟηΐ. 

ΘΟΡΠΟΟΪ65 5.ν. 
ἔκδηλος 40, 31 
ἐκδημία (ἡ ἐνθένδε) ἄς ἀἴδοσθθιι αχ Πᾶς 

ὙἹῈ 22. 20, αἷ, 1.1, ὅ 

179), 29 οὑπὶ νεΥθο 

εϑϑνν. 1, 

267 

ἐκδιαιτάομαι : ἐκδεδιῃτημένος τὸν βίον 
Ιοο, 6. 1903, 20 οἱ -νοι 205, 11 ὁ -Ψὸς 
βίος 214, 32 

ἐκδίδωμι ε(ο (1 ΌΥτ1) 210, 25 
ἐκόνεναν Βά8., 12... 72. 13; Τά: 

127,24] 
ἐκδίκησις “τό, 25 
ἔκδοτος οἰ ἀαΐ. 32, 17 
ἐκδοχή ἐχρεοίδίο [τορ, 6] 
ἐκδρομαὶ Τότθων 171, 3 
ἐκεῖθεν -- ἐκεῖ [46, 2] ἐκεῖθεν ἔνθεν “0, 

Ιο. 52, 26 ἐκεῖθεν ἐντεῦθεν 187, τύ 
ἐκεχειρία οὗ, 14. 211, 24 
ἐκθλίβω : σφᾶς ἐκθλίβοντες 568 αἰίεγοηΐαϑ5 

90, 4 
ἐκθρώσκω: πῦρ ἐκθορόν 182, 23 
ἐκκεντέω ἐπὶ τὴν νύσσαν τὸν πῶλον, 46 

Βουρίουα 20, 18 
ἐκλακτίζω τοῆ; ἢ 
ἐκλικμάω νακῖο : ἐκλελίκμηται [τ4ν 29] 
ἑκούσιος (ἡ) 32, 8 
ἐκπαιδεύω [5ο0, 7] πρὸς μίμησιν 09, 19. 

223, 13 
ἔκπληξις: ὡς ἔκπληξιν τὸ πρᾶγμα καθε- 

στάναι 32,15 
ἐκπληρόω Ρεγβοῖο 22, 7, ὃ, τ8 
ἐκπλήσσω: ἐκπλαγεὶς τὴν στάσιν 21, 5 
ἔκπλοος ὈΪιγ8]. 143, 22 
ἐκποιέω νεῃάο: εἰς τὸ κουφότατον τῶν 

ἀνδραπόδων ἐκποιουμένων 215, “ὖ 
ἐκπολεμέω ἀδνίποο, Ράᾶ55. 2295) 20 
ἐκπορνεύω Ῥᾶ85. 183,14 
ἐκπυρόω οαἸείαοϊο, ρά55. 130, τ 
ἐκστράτευμα Θχοτοϊΐτι5, ΡΙΌΓΑΙ. 23, 15 
ἐκτίθημι: ταῖς ἐκ νόμων ποιναῖς ἐκτέ- 

θεικεν (ὑπέθηκεν 2) 182,1 
ἐκτίλλω 158, 9 
ἐκτομὴ τῆς κεφαλῆς 124, 3 
ἔκτοπος 20, ὃ ἐκτόπως 170, τὃ 
ἐκτρέχω 4050]. 233, 190 ΘΧΟΘάΟ 6, Οὐ ΠῚ 

αιόσι [14. 33] Ῥότοῦο; ΟΣ δἰ: 21, 
32 

ἐκτροπή, 46 ὨδΙγδίοη6 58, ὃ 
ἔκτρωμα τῶν μοναχῶν [62, 19] 
ἐκφρόνως 0, 23 
ἐκφύω : ἐκφῦσαι τχϊταῃβ. 2τύ, 32 
ἐκῴφωνέω 47, τ. [83, 15. 101, 17: 168, 

28]. 201, 153 
ἐκφώνησις 52, 20 
ἔλασις τῶν δαιμονίων 230, 18 
ἐλαφρία Ἰενιΐα5 αηΐϊτηὶ [ττύ, 9] 
ἐλάχιστος ᾿πῆτηι5 [42,27] ΡΙ]ΌΓΆ]., Ρδα- 

ΟἰἸΒΒΙΠΪ 231, 2 
ἔλεος (τὸ) [62, 9. 238, 8] 
ἑλεπόλεις μηχαναί 2οῇ, 8. 232, 10 
ἐλινύω 210, 23. 231, 12 
ἕλκω ἴταῃο πρὸς τὴν αὐτὴν διάνοιαν 6, 20 

τὴν ἀρχὴν ἐκ 1τ81, 18 τὴν ἱστορίαν 
ἑλκύσαντι ἀπὸ “18, 22 ῬΕΠάθροΟ, οὐτὴ 
ἃ0Ο. ΡΟΠΑΘΥ5 29, 15. 135» 19 

73ν 14: 
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ἐλλαμβάνομαι: μυρίοις ἀτοπήμασιν ἐνει- 
λημμένος 213, 3 

ἐλλειπής 25; 23 
ἔμετος ὃ, ΤΙ 
ἐμπαθῶς, ἀξ 5ογρίοτα 41] οὑτὴ βίπμαϊο 

165 παγαῖς 30. 17- ἴθῦ; 50: 190; ἥ 
ἐμπιστεύω, Ῥᾶ55. ΟἸΠῚ δἃ6ο. ΓΕῚ 130, 10. 

ΤὉ5» ὃ: ΣΟ» 1. 212; 4 
ἐμπολιτεύομαι 90. το 

ἐμπρησμός ἸΠοΘΠΠΠΠΠ 153» 23 
“ἐμπροσθόπους (ὁ καιρὸς) 123; 14 
ἐμφανίζω ρΡάᾶ55. [το3, 14] 
ἐμφορέω ΥΕΡ]60 175, 20 Ρᾶ85. 107; 5 
ἐμφρούριος 1ῃ. σΔΥΟΕΥΘ 1ΠΟ]τιϑι15 213, 23 
ἐμφύλια αἵματα ἢ, 12 
ἔμῴφωτον (τὸ) νασιατη πεν! ] 1} 181, 7 
ἘΡ) ῬτΟ εὶς. 17, 22. 20, 15. 57, 4. 172.28 

οαΐ. οἱ ἐν τούτῳ σταλέντες "7; 5 
ἐνάγω: ἐς ὀργήν 54, 33 δ΄σιίι5δο 117, 20 
ἐναλινδηθέντες τοῖς νοσοῦσι 170, ἢ 
ἐναλλαγή 52, α8 
ἐναλλάσσω 27, 27 τὴν βασιλείαν 1.4. 

ΤΩΟΥΙΟΥ 55, [0 
ἐναντίος : ἀπ᾽ ἐναντίας ἰέναι 30, Το. 1Οοο, 

26 οἱ ἀπ᾽ ἐναντίας το, 24. τύο, 25. 
181, 21 (οί. 

ἐναποδύομαι τοῖς μοναδικοῖς σκάμμασιν 
01, ΟΣ 

ἐναπόκειμαι 181, 24 
ἐναποκλείω ρα55. “οὔ, 4 
ἐναπομένω: ἐναπομεῖναι 176, 30 ἐνα- 

πομείναντος “οὔ, ὃ ἐναπομείνοι 130, 
15. 185, 22 ΠΙὈΥΔΥΠ5 {ὙΠ ΘΗ ΠῚ 6558 
νἀ δίυγ 

ἔναρθρος 5, 19. 1τύ3, 31 
ἐναριθμέω Ρ455. 56, 4 
ἐναρίθμιος στρατείαις 222, 10 
ἐν δείκνυμαι οὐτὴ 1ηΐ. 225, 7 
ἐνδιαίτημα ὨΔὈΪϊΔί1Ο 21, 3 
ἐνδιδύσκω 2οδ, 31 
ἐνδοιαστῶς 220, 15 
ἐνδόμυχα: τισι τῆς γῆς ἐνδομύχοις (1Ἰΐα 

ΟΟΥΡῈ ἐνδομυχοῖθ) 484 η) ̓ ΘοΟΙ ΟΠ ΘΙ 
ῬΙδοσεῖ Α 30, τό 

ἐνδόσιμον (τὸ) (Ι]Δίο 80, 4. 85, 7, 13 
οἴ, ἐνδοθῆναι 80, ὃ 4ιοά (4 1)60) σοη- 
ΘΟ 220, 18 

ἔνερθεν τ8ο, 14 ἔνερθε 1τ8ο, 27 
ἔνθεν (ἐντεῦθεν 2) 29, 18. τοο, 8 οεί. 

ἔνθεν τε κἀκεῖθεν 13, 5. 1345 20 
ἐνθένδε 7, 17. 22, 20 ἐνθένδε κἀκεῖθεν 

10..ᾧἃ1 
ἔνθεοι ἀρεταί 217, 5 
ἐνθρονίξζω τού, 9 
ἐνθρονιστικαὶ συλλαβαί 154, 25 
ἐνιαυσιαῖος Α [τ66, τ9] 
ἐνταχῇ τῆι. 77, τῷ 
ἐνιαχοῦ 202, 20 
ἐνίσταμαι Ἰηδἰδίο 131, 6 ἐν τοῖς περὶ 

τούτων ἢ, 34 

ἐνισχυρίζομαι ἸηηϊίοΥ, σππὶ ἀδΐ. 126, 18 
αἰπγγηο, σατὴ ἰηΐ. 8, 29 

ἐνορία (ἡ) ἰεΥγοὐατῃ [τό, 6] 
ἔνσαρκος 24: 12 
ἐντροπή : πρὸς ἐντροπήν 30, Ο 
ἐνυάλιον (τὸ) τὰς σάλπιγγας ἠχούσας 

210. 14 
ἐξαιτέω “τό, 27 οὐπὴ 1ηἴ. 42, 20. 231) 5 

οαί. οὑπὴ ὥστε [78, 20] 
ξαλειπτήριος 173, τό 
ἐξαλλόμενοι ἄνθρακες τ78, χύ 
ἐξανθρακόω τύ, 4 
ἐξάπτω κηρούς 222, Τὸ 
ἐξαρνέομαι τὰ ἐγκύκλια τού, “6 
ἐξάρχω, ἂς ῥγδρϑϑι 1 ιι5 σοπ Ιου [43» 

11], οἵ. ἔξαρχος 17. 19 
ἐξασκέω φιλοσοφίαν 25, τό ἐξησκημένος 

Εἰαροσγαίιιβ 40, 21. 6βρ, 13 (εἴ. ᾿" 
ἔξειμι: ἐξόν 55, 21. ΤΟρ, 21 
ἐξεργαστικώτατος 202, 9. 2345) 22 
ἐξευτρεπίξω Ῥᾶ55. 204.) 1Ο 
ἐξισχύω, Θαγ 101. 153, τὸ. 222. Ὁ 
ἐξκουβίτορες 154, 2 
ἐξοικέω οΟ]0, Ρᾷ55. 215. 21 
ἐξοικίζω ταςξα. 56 ηϑ8ι δοίΐνο 196,31 Ρᾶ85. 

τού, 12 
ἐξολισθαίνω 450]. 18, 24 
ἐξολόθρευσις (ἐξολέθρευσις 1.) 149); 2 

([Π46χ) 
ἐξόπλισις 176, 209. 224, 27 
ἐξοσιόομαι τὸ θεῖον λιταῖς 171, 15 τὴν ἐς 

τὴν πολιτείαν εὔνοιαν 230, 22 
ἐξοστρακίζω 101, 28 
ἐξοστρακισμός “206, 31 
ἐξουθενημένος στρατός 204, “8 
ἐξοχῇ τε καὶ κάλλει προὖχον 32, 28. 

Ιοῦ, 3 
ἐξυπηρετέομαι οὔτ ἀἋαί. ΞξΞ διακονέομαι 

170, 2 
ἐξωθέω αἱ. ἐξώσει 6, “6 δοΥγ. ἐξώθησε ἢ, 

9 ἐξωθήσαντα 20, 4 ἐξῶσαι 210, 2 
8ΟΙ. Ρᾶ55..32,) 10. 142, ΖῦΌ: 22 

ἐξωμίς 20, 29 
ἐξωνέομαι ΕἴῆῸ 154; 2 
ἔξωρος 31, 31; οἵ. ἄωρος 
ἐπαγγέλλω στρατείαν τύύ, 5 
ἐπάγω 5] πηρῸ, 56. ἴῃ Πδιγδίϊοηα τύ, 

9 τὰ ἐπαγόμενά τινι οΥηληα Ππᾶ6 
Δἰῖοα] ΟὈΙοϊαηαγ 42, τό. [43, 21]. 67, 
30 

ἐπαινετός 20, ΤΆ , 
ἐπαιωρέω 135, 6. τού, 22 ὅσα ἐπῃώρητο 

τῇ πόλει κάλλη 65, 12 ἐπαιώρηντο 
204; 8 

ἐπαλείφω πρὸς τὸν ἀγῶνα 101, 20 
ἐπάν οὐτὴ σοηϊιηοΐϊνο 31, 3 σα ορία- 
ΕΘ 41, 15. 122.) 9 

ἐπαναζεύγνυμι γανεΥίοῦ 13, 8. 50, 22. 
ΕΟ πο εν 0», 50 110; ἢ 

ἐπανάζευξις τ70, τὸ 
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ἐπανάστασις γε ὈΕ]]1ὸ 58,4 κλίσεις ἐπανα- 
στάσεις τε 35, ἢ 

ἐπάναφέρω : ἐπανηνεγμένος ΥΕνΘΥΒΙ15 ΤΟ 4, 
35 ἀξ ἔογῃηα νἱάβ ἀναφέρω 

ἐπανήκω τύ, 28. 1085, 15 
ἐπαρκέω 5α115 6556 38, 12. 200, 14 
ἐπαρχεώτης ῬγΟνΊΠΟΙΑΙ15 τότ, 27 50}0]. 
ἐπαφίημι δασμολογίαν τογηϊτῖο {απ 

200. 20 
Ἐπωξῳ τί τινι 201, 18 περίτινος 2023, 

20 
ἐπειπεῖν τύ8, 5 
ἐπεισπηδάω τ0ο, ἢ 
ἐπεισφρέω [57,27]. 212, 28 
ἐπεξέλευσις νἱπαϊοία 13, 28 
ἐπεξέρχομαι ταῖς ἐπιούσαις ἡδοναῖς νο- 

Ἰαρίαϊεβ. στὰα οσσασπιμΐ σοπβθοΐου 

99. ἢ : 
ἐπί σατὴ σϑη. ἰοοὶ ςύ, 5. 526, τό. 154. 6 

οεί. ΤΟ ΠΊΡΟΥΙΒ 5 ,.3.. 62, 24. 188, 18 
ςεῖ. ἐπ᾽ ἀδείας “06, 19. 137, 14 ἐφ᾽ 
ἑκάστης αυοίϊαϊα 154, 24 ἐπ᾽ ἴσης 30, 
22. 1οο, 16 οςεἰ. ἐπὶ λέξεως 13, 9 ἐπὶ 
ῥήματος το, 34 οεΐ. ἐπ᾽ οἴκου [τό 5, 26] 
ἐπὶ πάντων ,1τ4. οὐπὶ ἀαἴϊνο ]ΟΟ6] 37, 
58. 04. 3,,8. 1τόᾳ. 7 ἰε:Ωροσῖβ 40, 30. 
δ. ἀθ. ὅ3..1 ὅδιϑ. 0, τὖ 77, 8. τῆ. 
ι6ό -- περί το, τῷ οιἰπη γίγνομαι: τί 
γέγονεν ἐπ᾽ αὐτῷ 12, 14. 18, 14 οἵ. 
13, 4 ἐπὶ τοῖς ἔργοις 538, 6 ἐφ᾽ ᾧ οὐτὴ 
Γ 80, 4:- 85, 7. 117, 17 ἐφ᾽ ᾧ τε 
οὐτὴ ἰηΐ. [44,3] αὐτὴ δοο. Ἰἰοοἱ, οὐτὴ 
γΕΓΌ. ΤὩΔΏΘΠΑΙ 22, 27 ΙὩΟνΘΠαῚ 28, 
31. 38, 7 46 5ραΐϊο 64, 32 46 ἰβηροῦα 
ἐπὶ τρεῖς καὶ τέσσαρας ἡμέρας 65, 28 
ἐπὶ πολύ 536, τ8. [128, 9] ἐπὶ χρόνον 
27, 15 ἐπ᾽ ἀμφότερα 142, 24. 154.3 
Δάνουθ!! πιοάο ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον 170, 
18 ἐπὶ μεῖζον 175, 34. 184, 3 ἐπὶ 
πλεῖον 154.15 

ἐπιβαίνω ἱπρτεάϊοι, οἴη] σθη. 174» 21 
ἐπιβιόω τ41, τό. τ4ω6, 31 
ἐπιβουλεύματα 30, 2 
ἐπίβουλος τῆς τριάδος τ46, 20 
ἐπιβρέχω τροφὴν ἐκ τοῦ ἀέρος 53,31 τὴν 

γῆν 157, 8 
ἐπιγελάω ἰττάδο 18, τό 
ἐπίγραμμα, αριιὰ Μαυζος ἱπνεπίαχη τ68, 

15 
ἐπιγράφω, ἂς {{{π|0 ερίδίοϊαε 309, 14 

ἰΠΒΟΥθΟ 235, 16. 236, 18 
ἐπιδαψιλεύομαί τινί τι [το3, 13] 
ἐπιδείκνυμι: ἐπεδείκνυον 56, 21 
ἐπιδημέω, ἀξ ΡῬε5.Π]Θπία 177, 7 
ἐπιδίφριος 56]]]αυῖ5 ΟΡΙῈΧ 124, 20. 

212, 27 
ἐπιθυμιάω 157, 9. «τό, τό 
ἐπικαταλαμβάνω: κυρίας ἐπικαταλαβού- 

σης ἡμέρας 63, τὸ 
ἐπίκλην σορῃοπιθηΐο 135, 29 ὁ ἐπίκλην 
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δύ, δι᾽ 164.:23: τοϑ' τὰ, 188, Ὁ τοῦ 
ἐπίκλην 50, 21. 135, 11 τῆς ἐπίκλην 
65, 8 τὸ ἐπίκλην Μογγόν ᾿ (Α ἀδαβί, 
τὸν 61.} ΙΟ09, 20 56Π16] ΔΙ ΙΟ]τ|5. ὁ 
ΟΠ ΙΣ 187,1 

ἐπίκλησις : τὸ Νίκα ἐπίκλησιν καλοῦσι 
163, 11 αϑι Η ΟΠΘΥῚ [Οὐδ ᾿Ἰ [Δ 5 

ἐπικραυγάζω 73, το. 80, 14 
ἐπικωμάζω ἱτηροίτπι ἔδοϊο 135, 20 
ἐπιλαμβάνομαι ΔρΡΡΙΕΠαπάο, ουχὴ σ6η. 

88: 15. 3 0ς την ὁ πὴ ᾿ἀδὸ, 
(σεπ. Ζ) 70, 12 δρρυξαΐοσ 8, 8. 52, 
13. 70, ὅ. [128, 28] δῦ 30]., 46 Ῥέϑ(1- 
Ἰθηίϊα 177» 14 

ἐπιλελησμένος Ῥᾶ55. 2309, 32 
ἐπιληψίας νόσῳ τ28, 6 
ἐπιλύχνιος ὥρα 64, 19. 211, 5. 227, 8ὃ 
ἐπιμέλεια ἀ(θ οσυγαῖίοηβ ΔΕΡΥΟΪΟΙΠΠΊ, 

ΒΘΏΌΙΩ, Εἴς. 1790, 31 

ἐπιμελέομαι δοΥ. ἐπιμελήσασθαι 64, τά 
ἐπιμήκης 40, τό. 41, το ἐπιμήκεις σοροί 

40, 28. 176, 23 
ἐπινέμησις ΔΠπι5 ᾿ἱπαϊοίοηα ἀνὰ τὴν 

ἑνδεκάτην ἐπινέμησιν τοῦ κύκλου 653, 
19 τῆς ἕκτης ἐπινεμήσεως τοῦ τηνικάδε 
κύκλου 131, 23 ΡΪυτα]. ἐν ταῖς περι- 
ὁδοις τῶν κύκλων τῶν καλουμένων 
ἐπινεμήσεων 177, 31 τῶν κύκλων τῶν 
ἐπινεμήσεων τῆ8, το 

ἐπίνευσις ΔΡΥΟΡαίϊο [τοϑ, 31] 
ἐπιπλάττω αἰτίας ἤῃρο τού, 28 
ἐπιπλέκω Ρα55., 46 ΘΟ ΘΥΟΪΟ ΤΠ Π]Π1ΘΌΥΤΙ 
4226, το 

ἐπίρροιαι ὑδάτων τόδ, 290 
ἐπισκέπτω: ἐς τὸ ἀκριβὲς ἐπισκέψαντες 

177. 23 
ἐπισκήπτω τοῖς λίαν ψιλοῖς τογατη ἰδν]- 

ΟΕ] ΥαΠ ΠΑΡ ΏΔΠ ΟἸΥΘΠῚ ΠαΌΘΟ 100, 
20. ὄναρ ἐπισκήψαντα ἴῃ ΞΟΙΏΏΪ5 ν]Β1ὴ 
τ67;.2. 6 Ῥεϑε ἐπ 18. 177,.2.. τὸ; 28. 
χγ8; 7 

ἐπισκοπεῖον ἨΔ ὈΙϊ αἰ] ΘΡίβοορὶ [58, 3] 
ἐπισκοπέω οὐλὴ σε. 18, 7. 42, 8 οεί. 
σα 800. 21; 4. ὅ2;, 2: ΟΕ 

᾿ἐπιστολικῶς ἢ, 24 
ἐπιστράτευσις ὈΪυγΆ]. 145») 7. 231) 28 
ἐπιστροφάδην σοηνοΙδίοηα ἰδοία 145,7 11 
ἐπιστροφή 210, 50 
ἐπιστυγνάζω 157, 
ἐπισυνάπτω τύ2, 24 
ἐπισφραγίζω [το3, 18] 
ἐπίτασις, ΟΡΡοηῃ. ὕφεσις 215, 11 
ἐπιτείνω Ρᾳ55.,) (6. τηοῦῦο ᾿ἱηρτανθϑοθηΐα 

[758».23] 
᾿ἐπιτελευτάω ΥὙΠΟΥΪΟΥ͂ 240, ΤΙ 
ἐπιτελεύτιον ἔπος “ὃ, 33 
ἐπιτέμνω ἴῃ ΠΟΙ ρΡΘ Πα Ππππὶ γααϊρο, ρῥετί. 

Ρᾶ55. 28, [4 
ἐπιτέχνησις 2ού, 15. 233,1 
ἐπιτροπήεἐντολή 22, 6 ἰαίεϊα τόρ, 7 
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ἐπιτωθάζω ἰυτῖάξδο 56, 21. 146, 19 
ἐπιφερόμενα (τὰ) δε ἄδο οἰτγμπηζιγ 

176, 21 
ἐπιχρώννυμι προφάσεις 170, 23 
ἐπιψηφίζω σοτίρύοῦο 38, 22 
ἐποικοδομέω 5 ΡΕΥΒίΓΠΟ 174» 25 
ἐποφθαλμιάω ἀε τηυ]οῖα αὰᾶθ Οὐ ]15 

ΔἸ αθιὴ ἀρρϑί 179, 24 
ἐποχή ῬΥΘἤΘηΒΙΟ 155, 5 
ἐπώνυμος στὰ ἄδΐ. 144. 6 
ἔρανος: πολλοῖς ἐξ ἐράνου τὴν τροφὴν 

πορίζουσι 4αὶ 5110Ρ6 σο]]αίοα ν]ος1δηΐ 

137, ὃ 
ἐραστής ὦ, 14. 23, 27. 108. 22 
ἔργον : ἐκβέβηκε πρὸς ἔργον οὐδέν 120, 

30 τῆς πίστεως ἔργον προρρήσεως 
ἀγαγούσης Πἀς εἤξεοίαπη ρῥγαθα οί 1015 
δαδποεδηΐθ 174. 14 ἔργον γίγνεσθαι 
τῶν σεισμῶν ἀξ 115 411 ἴδΥγα6 το 115 
οοΟΠΠἤοϊπηΐαγ 1ρύ, 6. 184, 21. 212, 1ὃ. 
χ28, 9 

ἕμμαιον τού, 2 
ἑρμοδάκτυλος (ἢ) 240, 13 
ἔρχομαι λέξων 117, 13. 1ύ3, 21. τόϑ, 

33 ἱστορήσων 2285, 32 
ἐσχάρα ἴοοσιυιβ 228, 5 
ἐσχατογέρων 130, 27 
ἔσχατος 41 υ]{ἰπγπτὴ στάθη ἰεπεΐ 37.090 
ἑταίρα τιΕΥΘΙΓΙΧ 1823, 32 
ἑταιρέω 13}, 12 
ἑταιριζομένη γυνήε ἑταίρα 170. 24 
ἑτέρωθεν διάγειν Α 177, 27 
ἑτέρωθι 27. 7. 177». 27 Οὑτὴ νΕΙΌΟ πηο- 

ΨΕΠΑΙ 187, 13 
εὖ οὰπὶ σεη. εὖ ἀξιωμάτων ἥκων 157, 4 

εὖ μάλα, 5Δ 6 Ρ͵5511ὴ6 5, 18. το, 32 οεί. 
εὐαγής 26, 3, 23. 29, 23 εὐαγεῖς οἶκοι 

150. 14. 170. 9 
εὐάριθμος 176, 19. 101, 24. 2ού, 9 
εὐάφορμος [1|, 25] 
εὐδοκέω ταὶ! ῥ]ασεῖ, οὑσὴ 1ηΐ. 54, ὦ 

ΑΌ50]. 179, 13 
εὐδοκία [δ1, 10] 
εὐέντευκτον (τὸ), 6 σΟΥΥ. ΝΊΟΘΡΠΙΟΥΙ 190,32 
εὐέξαπτος 55, τό. 64, 28. 65, 3 
εὐεπίβατος τθο, 33 
εὐετηρία 226, 20, 22 
εὐζωΐα [τοι, 28] 
εὔζωνος ἀνήρ 8, 27 
εὐηκοΐα 230, ἢ 
εὔθετος καιρός 123, 17 εὐθέτως 218, 4 
εὐθύ. οὐπὶ σεη. 27, 30 οεΐ. ϑἰδίχη 182, 

20 εὐθύς 170, 25 εἰ 93, 18 
εὐθυβόλως Ξε εὐστόχως 25, 21. 154) 11, 

101, 3 
εὐκατάφλεκτος 1735, 21 
εὐκοσμία ΞΡΙΘΠΑΟΥ 124, 32 ΟΥἄΟ 210, τό 
εὐκτήριον (τὸ) τῆς ἐπίκλην ᾿Ομονοίας 

ἐκκλησίας 65, 8 
εὐλογία ὈδηΘαΙοίΙΟ 22, 22 

εὔλογος: μηδὲν τῶν εὐλόγων προσδέξασθαι 

171,.33 
εὐνοϊκώτατα 1415.1 
εὐνοῦχος το, “6 οἱ ἐκ τῆς αὐλῆς εὐνοῦχοι 

170. 21 
εὐόλισθος 183, Τὸ 
εὐπατρίδης 144, 30. 157. 3 
εὐπιστία διοίογιίαϑβ 24, 24 
εὐπόριστος 214; 31 
εὔπορος οὐτὰ σεη. [15, 8] 
“εὐπρόσβατος 224, 21 
εὐπρόσοδος 214.) 34. 2247) 20 
εὑρίσκω: θεὸν εὑρεῖν 10, 14 Ῥᾶ85.» 1.4: 

δαβιη 51, 30 εὑράμενος 214: 12 
εὔρους τὴν γλῶσσαν 101, 3 
εὐρύνω τὸ τεῖχος 20, ΤΟ; 198 
εὐσέβεια Ὀ]υγΑ]. 171, 14 
εὐσυνόπτως 20, Τὸ 
εὐφορία καρπῶν [ττ1, 28] 
εὐφροσύνη πάνδημος 206, 7 
εὐωδέστατος 41, 33 
ἐφίστημι ΡΥΔΕΡΟΠΟ 20, 6 586. τὸν νοῦν, 

αὑτὴ ἀἄαἰ. 12,12 -ξέννοεϊν συτῃ ὡς εἴ 
ἸΠ61ς. 154. 11 ἐφίσταμαι δΔἀνξηϊο 1ο;, 

13: [18, 5]. 37. 33: 49, 33 
ἐφόδιον τῆς ἑτέρας βιοτῆς 173, 6 
ἔχω: λόγον θεραπείας ἐχόμενον ογδίϊο 

4186 Ταιηθα!ο 511 [ττό, 13] τῆς ὑπα- 
τείας ἐχόμενος 154. 17 αὐτὴ ἀδί. τὰ 
ἐχόμενα τούτοις 210, τ8 ἔχω οὐτὴ 1ηΐ., 
1.4. Πιϊὰσταιη ὀρχήσασθαι ἔχετε (ἰοοο 
δοσαγαίιι5 Ἐχαμηηδΐο ἴῃ Α ὀρχήσασθε 
ἔχετε Ἰερὶ Πλ15) 184, 18 οὐκ ἔχω ὅ τι 
στη 1π|: πιΐ- 128; Ὁ 

ἑωθινοῦ (ἐξ) 32, 12 
ἑωλοκρασία το, 31 
ἕως ΘΠ] Ορίδί., ΡΥῸ σοπίπηςσίν. σαπ ἄν 

ΙοΟ, 2 

Δημιόω τινά τι 170, 24 τινά τινι 233, 20 
ζιζάνια [το4, 15]. 189, 4 σπείρειν [ττό, 

20] 
ζυγός : τὸν ζυγὸν τῆς ἱερωσύνης ὑπελθεῖν 

25.190. ΡΙυγ8]., 31, 23 νάε ἀντιταλαν- 
τεύω 

ζυγοστατέω Δ.ΪΤΩΟ ΡΕΥΡΕΠάΟ 84, 21 
ζωγρέω νἱνυμη σαρῖο 162, 28. 225, 2 

Ῥα55. 357; 25 
ζωγρίας 138, 11. 148. Ὁ. 207, 17 
ζωοποιός ὃ, 18. 21, 7. 173; 5. 9. Ὁ 

Ἢ ροβί Ἰοσυαίοηθπὶ πορδηάϊὶ, εἰ ΟἿ ΠῚ 
μόνον ΝΕ] μόνος σοπὶπποίαμηξε πλήν : 
ἄθρει εἴ τις κατεδυνάστευσεν ἢ μόνου 
Βασιλίσκου ἐξώσαντος...144,. το μη- 
δενὸς ἀπογεύσασθαι ἢ μόνον ὕδατος 
184, 8 161} 227. 32 51η6 μόνον φού, 9 

ἡγεμονεύειν τῶν ἑῴων 33, 3 
ἡγεμὼν τῶν ἐν τῇ αὐλῇ τάξεων 130, 23 

Αἰγύπτου 120, 24- 142,17 
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ἡγέομαι, 4Ὁ50]. θείου γράμματος ἡγη- 
σαμένου ἀπ} 5δοῖαθ Το γα 8 ἸΠΊροτᾶ- 
τουβ ργαθὶν ββεηΐ 69, 33 οἱπὶ ρθη. ὁ 
τῆς Θηβαίων ἡγούμενος 13, 27. 14. 23 
ἡγούμενος τῆς μονῆς 187, τοῖς αὐτῶν 
ἡγησαμένοις προστεθέντος αὦ Ὀγδᾶ6- 
οβάφηΐθ ΑἸθχαπα τ] που ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ 
δἀϊαποῖο, 1.4. πηοτίαο 186, 20 τὰ 
ἡγησάμενα Ῥταρίεγιία 229, 26 οαἀραΐ 
6556, ἀθδ υὐθε 1575 2. 150, 15 

ἡδύσματα 3ο, 
ἥκω: τό γε ἧκον εἰς αὐτόν ηπαπίιπι) ἴῃ 

60 εγαΐ [43, 20] τό γε ἧκον εἰς τὴν 
αὐτοῦ φύσιν [84, 6] ἥκειν εἰς γερουσίαν 
125, 12 εὖ ἥκων 157, 5 νἱάε εὖ 

ἡμερόω τηρά., ἀΕ]1ηἴο, Ομ ἃσο. 54» 32. 
565; 15: 17. 24 

ἡμισφαίριον 180, 14- 181, 4. 2279) 12, 17 
ἣν Ὑϑρει ]οηθ πὶ ̓ μἸσαη5. οὐπὶ πα ]οαδί. 

ῬΙῸ εἰ στη ορίαϊ. 179, 24. 181, 26 
ἠρεμέω : τῆς οἰκείας βλασφημίας ἠρέμησεν 

13, 18 
ἠρεμίαν (τὴν) ἔχειν 51, 29 
ἥρως ἰΟΥΓΙΒ5Ι Πγ115 Τ1]65 209, 29. 232.) 27 
ἡσσάω: ἡττηθέντος 37, 23 ἡσσηθέντος 

232, 27 ἑσσηθείς τό3, 17 εἴ 2385. 2 
564 ἡσσηθείς Ῥταξεῦεῖ Α τό, 17, εκ 
ΡῬοβίβα νἹάϊπιβ: [ἴα οΟΥσῈ 

Θαλάττια πλοῖα 27, 12 
θαλλός: τὴν ἀνδρείαν ἐς ἱκετηρίαν καὶ 

θαλλοὺς δεξάμενος 220, 20 
θαυματουργέω τό4, 7. 182, τ9. [189,24] 

Ρᾶ55. 40, 31 
θέα 40, 5. τύ3, 27 5ρεοίΐδουϊα 51, 24 
θεατρίζω, Ῥᾳ55. θεατριζόμενός τε καὶ 

γελώμενος 20, 11 
θεάω: θέα τ41, “6 θεάομαι: τεθέαμαι 

ΔΓ, 14.31.5 24.,.175724.25 εἰ 94 6 ρ  5ϑἰτη8 
τεθέαντο 174. 29. 1755 18 ἐθεάθη 210, 
18 Α 56ηϑβιι δοῖῖνο ΠΟ ΥΘΟΘΡΙΠ}15 

θειασμός “τὖ, 23 
τὸ θεῖον 18, 24 οεἰ. ἔκ τινος θείου Α 
146, “8 

θεῖον ΞΪΡΠῸΓ 175, 20 
θέλημα 22, 2. 32, 18. [238, 9] 
θεμέλιος (ὁ) 47, 8. [1ΟΙ, 22]. 139, 30 
θεόθεν κινηθείς 20, 24 
θεομάχος γλῶσσα ἢ, 1 
θεοσημεία, ὈΪυγΑ]. 21, 16. 41, 27. 157» 

1. 4τό, 15 
θεοστυγὴς τυραννίς χύ, 12 
θεότευκτος εἰκών 175, ἢ 
᾿θεουργέω ἀδιπὶ ἔαοϊο: θεουργηθείσης 

πορνείας 20, 5 
θεοφόρος ἀθδιπὶ (θγθη5 25, 35. 82, 18. 

182, 14. 101, 17 θεοφόρῳ βίῳ 31, 18 
θεράπαινα 183,14 
θερίζω 1}, 18. 211, 30. 232,2 
θεριναὶ τροπαί 5ἴη6 «αΥἴϊο. 160, 9. 211, 28 

θεσπίζξω ξἀΐοσο 13,15. 17) 290 Οὕχὴ [ηΐ, 
22. 12... 80. 14. ἜΙΟ; 13 

θέσπισμα εαἀϊοΐμπ) 13, 32 
θεωρέω λογισμοὺς ἐπί τινι 230, 22 
θεωρία (ἡ) εἰς θεόν 25, 9 
θήγω: ἡ κηδεμονία φιλανθρωπίᾳ τὸ ξίφος 

τῆς ὀργῆς θήγουσα τ56, τ4 θεοῦ φειδοῖ 
τὴν ἀπειλὴν θήξαντος ,2 28, 5 

θήπω: τέθηπα ΥὨΊΥΟΥ 6, 25. 25.5.1 
θιασώτης 142. 31 
θνήσκω: τεθνηξόμενος τοῦ, ἢ 
θοίνη 158, 26. 184: 11 
θόλος (ἡ) 18ο, 12 
θρίαμβος ἰΥἱατήρῆιιβ 135, 13. 167, 17 
θρόμβοι 41, 12, 20 
θρυπτόμενος ἀ6 νἱτο 51 πη] Δηΐα 56. τη]16- 

ΤΟΙ 6556 133, 28 
θυμηδία [τι, 18] 
θυμιατήριον 15}, 8. [238, 3] 
θύραθε (οἱ) σοφοί, ἀς ὙΠπογάϊ 6 αἰἸοίπη) 

14:15 ἡ θύραθεν ἱστορία “τὸ, 3 
θυρίς 24, 14 

Ἰατρός 157, 32 
ἰδιαζόντως 73, 15 
ἰδιάζω: πραγματεία ἰδιάζουσα Ῥεου]ϊαγα 

ΘΡια 184..23: Εἰ 2461 8 
ἐδικός ῬΥΟΡΥΪΒ 29, 28. γό, το ἰδικὰ 

πρόσωπα ῬΥϊναῖ! απ] ἀδη 180, 21 
ἴδικτον 90, 16. 201, 12 
ἴδιος ἰδηππατη ΡΥΟΠΟΙΘῚ ΡΟΒΘΘΘβΙ Τὴ 

Ῥοβιζιηη σϑΘΡ βϑι 6 8, 3, 11. 22) 2, 7; 
τὸ εἰ: 

ἰδιότης [50, 2. 129, 2. 132. 30] 
ἱερατικὴ (ἀρχιερατικὴ 2) καθέδρα [58, 13] 
ἱερεύς ΕρΡΊΒοΟρΡιΙ5 213, 8, 20 (εί. 
ἱερός : οἱ τὰ ἱερὰ διέποντες 41, 3 
ἱεροσυλία 5Δογ]δρΊαμη 118, 3 
ἱερουργέω ΘΟ ΒΘΟΙῸ 21, 7 ΤηΘίΔΡΗ. 137,27 
ἱερουργία τῶν μυστηρίων 180, 24 
ἱεροφάντης, 46 [π]]ᾶ11οῸ 144, 8 
ἱερωμένοι (οἱ), 46 ΘΡΙΒΟΟΡΙΒ 181,12 
ἰθυδρομέω οὔδεαιοῦ: εἰ μὴ πρὸς τὴν 

ἐπιτροπὴν ἰθυδρομήσοι 22, 3 
ἰθύνω τὴν βασιλείαν 67, 7 
ἱκανὸν (τὸ) ποιῆσαι τοῖς κανόσι 75, 27] 
ἱλάσκομαι τ83, 2 ῬΡᾷᾶ885. 20, 9 
ἱλεόομαι τὸν θεόν 157, 11 
ἵλεως [το4, 16] 
ἱλυσπώμενος τῇ ἑαυτοῦ κακίᾳ 6, 27 
ἱμείρομαι οσὐμὴ ἰηΐ. 141, 20. 208, 5 
ἵνα ουτπὰ οοηϊποί. 18, 22. 61, 22. τότ, 

13 σοΐ., Ροβί ργύδθβθῃβ ἢ βίουϊοιιπι 100, 
30. 137, 28 οεΐ., Ροβί ἰθιηριιβ βθεοαπηα. 
66, τι8. 142, 7 ςεΐ., ΡΥοΟ πηοᾶο ἰγγθα]} 
[43. 10] οὑπὶ ορίαϊϊνο 19, 28. 26, 
18. 138, 18 οεΐ.. Ροβί ργύδθβθῃβ 32, 18 
ΟΌΠῚ] Πα]ο. ἰῃ οοἄ. Α [228, 10] ἵνα 
σαμ σοηϊαποῖ., ΡΥῸ ἱηῆηϊΐ. [2306, 25. 
25.) δ᾽ 0] 
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27 ΕΝΔΟΘΚΙΌΘ 

ἴουλος : ἐκ πρώτων ἰούλων 202, 1 
ἱπποδρομία 51, 21. 195: 12 ἱπποδρόμιον 

172, 22 ἱππόδρομος τό, 1 
ἱπτάμενον πρόσταγμα [τό, 6] 
ἴσα ἀν :, οὕτὰ (5: 52; 14. ἴθο, [0 εἱ 

586 Ρ6ε 
ἴσον (τὸ) ΕΧΘΙΏΡΙΑΥ 59, 22, [26] οεί. 
ἱστορέω: οὐχ ἱστορηθὲν πώποτε 214. 12. 

222, 13. 234, 30, Οἵ. 177, 5 
ἱστορία 6 5ϊηρι}15 ΠΠΌΥ15 Πβίουϊαθ 5186 

δυοίου δά θοτα νἱᾶ. 33, 4. 50, 26. 

217, 7: 19 
ἰσχύω οὐτὴ 1ηΐ., 1.4. ῬΟΒΒΠῚ 120, 14. 

1δ5, 31 
ἰχνηλατέω: τὸ παλαιὸν ἰχνηλατεῖται 

τεῖχος 20, 13 

Καβαλλάριος 1.4. ἱππεύς [235,) 21, 23; 
28. “2 5Ό, 1 

καθάρσια Ριαουΐα 130, 17 
καθέζομαι 72, 5 καθεσθείς 68, 5} 
καθειργνύουσιν ἑαυτούς 30, 1τ ΡεΓΐ. Ρ455. 

182. 20. 24. 
κάθετος : κατὰ κάθετον ΡΕΥΡΕΠαΙΟΙ]ΔΥΙΘΥ 

27» 34 
καθεύδω : ἐκάθευδε 37, 32 
κάθημαϊ: καθῆστο 3237, 27. 42, 20. 1158, 

Πἰ 72 2,79: 24 
καθίστημι : πολιορκίαν κατέστη 14, 7 

ΠΟΥ, 2; ΡΕΤΘΟΌΤΙ Εἰ .2, Ρ,11:}.ΞΞ Ἔβξβεὶ 
ἹΠΠΠΙοΥῖθ5 ἸΘοῖθ. 7 τὸ. 46, 16 τεδέ: 
ποίαηάεα καθειστήκεισαν 61, 13 καθε- 
στήκεσαν 1321, 1 καθεστηκάτην τού, 
21 δος 5θῆϑιι ῬΥαθβθη 15. ὉΠΙΟΙΙΠῚ 
ΕΧΘΙΏΡΙ ΠῚ καθίσταντος Α 68, 3 ΠΟῚ 
ΥΘΟΘΡΙΠητι5 

καθοσίωσις ΟΥ̓ΤΆΘΗ πηι οΘδίαί!5. 107, ΤῸ 
καθυποβάλλω τῇ ἀναγνώσει, Ράᾶ55. 69, 34 
καθυπογράφω 50 Ό5οΥ10ο, οππὶ ἀδί. [103, 

16] 
“καθυποσημαίνομαι οὐυτὴ ἀαί.-- καθυπο- 
γράφω δῆ, τδ. 114, 27 ἐν τούτῳ 110, 

15 
καί 5386 06 ρΡοβί γϑίδίίνα 7, 20, 21. 23; 10. 

28, Ὁ, 535,.σ30. δύ, 14. ἘΠγ72 πικαὶ,. δὲ 
ΒΘ βϑίπιθ 25, .20...37,) 29. 232, 22 
ὁεῖ. καὶ μὴν καὶ τῇ, 4. πϑ:. 15. δος 
καί “ποῦ Καὶ ἡ, 54:5. [8:1..4 πϑης, 81: 
182,5 Β Καὶ πρὸς Ὑεὲ Ὁ, 14. 18,10. 47, 
28. ἡ, 25..1.32., 12. 182, 211. 5ΒΕΡΙ5" 
5:16 σὺν καί νιάξ σύν μετὰ καί οἰ 
θη. 76, το 

καινή (ἣ) υτ5 πονὰ 63, τύ 
καινίζω πίστιν [τ1τ3, 21] 
καινοπρεπής 137, 24 καινοπρεπῶς ὕ, 22 
καινοτομέω [το3, το] εἰ καινοτομία, ἀξ 
66 τὰ, 0. 1162; τὸ. τοῦ 1]} 

καινουργέω ἴππονο ἴῃ ΥαΡι5 Πάδὶ, ρΡᾶ85. 
18, 30. 125, 33 

καινουργη 9 130, 7 

καίριος, ἀΘ τα αᾶ6 ΠΠΔΡῺΪ δϑί του θη] 
τῷ, τό. 18, 26. 106..29 

καιρός ἰδ] ατὴ Ραίβοηδ ἱπ ποῖ Ὑ 123, 
8.56. 220, 3 36» 

καιροφυλακέω στὰ δοοιι5. [81,3] 
καίω : ἐς ἔρημον κεκαυμένην 30, τδὃ. 
κακοδοξέω τηα]ε ἄς Π46 5επίϊο [49, 6] 
κακόνοια Ῥταναπι ᾿ηνθηΐατη [49, 4. 104; 

] 
κακοτεχνία Ρ]υτα]. [15,., 11] 
κακουργία ΡὈ]υγΑ]. 52, ΤΙ 
κακούργως 52, 2ὃ 
καλάμοις διεχειρίσαντο ἴσα δόρασιν ὀξυν- 

θεῖσιν τορ, 9 
καλέω : (κάλλη) πρὸς χρείας καλοῦντα 
65, τ4 

καλλιέπεια 101, 29 
καλλιεπής 2ὅ, 25 
καλλιερέω, Ρᾶ55. 181,1 
καλλώπισις τύδ, τύ 
καλύπτρα (ἡ) τῆς ὀροφῆς τ8ο, τ8 
καλώδιον 56, 19. 213, τὃ 
καλῶς τῆς Θράκης κείμενον 1306, 21 
κἄν : ὁπόταν τις ἀφίκηται κἂν ἐξ ἑωθινοῦ 

32, 12 ἴεζε 1.4. καί : κἂν ἔνιοι 126, 9 
ἀλλὰ κἂν εἰ 225, 28 -Ξκαὶ ἄν νὶάε ἄν 

καπηλεῖον σαρομα 183, 6 
κάπηλος 31, ὃ 
καραδοκέω εἴς τινα 56 πίθη 181} Φ]1Οτ1π|5 

ΘΧΡΕΘΟΐΟοΟ 100, 25 
καρποφορέω οὕτὴ δοο., 460 οἤξτγο 180, 5 
καρυκεύω : τράπεζα ὄψοις κεκαρυκευμένη 

29; 32 
κατά οὐτὴ σεη. : Ἰοοιη ᾿ΠΙ ΟΠ 5 12, 21. 

23, 1. τὸ οἷ.» 1:6. ΒΘ ΕΙΒΙΙ5 δ᾽ 5 
22. 38, 5. 68, 23 θεῖ. χαχα ΠΟΥΤΟΙΝ 
21,2. αὕτη 866. : Ἰοοῦτη 1Π6]ΟΒῺΒ 7) 21- 
9.10... 13, 7 σε. (ΕΠ ρ5. 0.7.7. Ζη΄τ ὦ 
1.4. βεουπάψιηη, 20, 14. 2170. ᾿Βῦ 
Ῥοϑβϑί οοιῃρδγδίναμ) ΟΠ ἤ 143, 2 

κατ᾽ αὐτόν τῃίτα ΑἸ οα] πὶ ῬοΟϑι[ 1} 
ΞΕΡΡΟββεβϑῖν. 50, 24. δῶ, τὖῦὖ 5 ΤΙ 
εἴ βδερίβϑίπηθα κατ᾽ ἀρχάς τοο, 6 οεί. 
καθ᾽ εἷρμον 5, 15. 121, 22 τὸ καθ᾽ 
ἕκαστον 23, 27. 64, τι κατ᾽ ἐκεῖνο 
Ξεκατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ τύ4, ὃ τὰ κατὰ 
σφᾶς 38, 32 τὰ κατ᾽ ἐμέ 18, 3 κατὰ 
καιρόν 40, 32 κατὰ κράτος 207,Ττ1 (εΐ. 
κατὰ μέλος [59 3] κατὰ μικρόν “7, Τῇ. 
120, 35. 174; 24 κατὰ πὸλυ 114. 58. 
τύδ, 24 

καταβάλλω πόνους ἐπίτινι 138, 25 ποινήν 
τ, 0. 18, Ὁ 

καταγιγνώσκω: καταγνοὺς αὐτῶν τῆς 
αὐθαδείας [133, 9] 

κατάγω ενετίο 26, 20. 156, 1. 227) ΙΟῸ 
Ρα55. [133,9] οἷ. καταφέρω 

καταγώγιον 1τορ, 18. 120, 23 τῶν στρα- 
τηγῶν 27, 31 τῶν ὀρφανῶν 63, 7 τῶν 
νοσούντων τὃ5, 2 



ΙΝΘΕΧ ΟΘΟΕΚΑΕΟΙΤΑΤΙΘ 

καταδυναστεύω 144, τὸ 
καταθύμιος [1τ5, 3] 
κατακρίνω σΟΠαΘΙΠΟ 20, 25 Ρᾶ85. 188, 

Ι καθαιρέσεως 18, 5 ἐζορίαν 63, 1 
σαχῃ ἰηΐ. 20, τό 

καταλαμβάνω, ἀε 5ογρίογα Ὠἰβίουϊαθ 21, 
20. 224,15 Οὐπ 80ς. Ἰοοϊ, 1.4. Ρ6Γ- 
ΨΈΠΙΟ δό, 13. τοῦ, ο (εΐῖ. τινὰ 

307, 4 
καταλευσθείς 234, 35 
καταλιμπάνω 20, 17- 161, 12. 232,21. 

240, 25 

καταντάω 16, 5. 202, 31. 
καταντικρύ 1τ8ο, 33 
καταπέλται 207, 9. 233, 23 
καταπλήσσω 234, 24 διαμαρτυρίαις κατα- 

πλῆξαι συμ 1ηΐ. [14, 32] 
καταπομπεύω ἸπαἸΌΥ1ο0 ἜΧΡΟΠΟ [50, 2] 
καταποντόω Ρᾶ55. 150, 18. τύ, τό 
καταπράττομαι ΟΘΟΙΏΡΑΙΟ 21, 15. 51) 22 

σὰπὶ ἰηῆη. 202, 6 
καταπτήσσω: κατεπτηχέναι δυναστείας 

202.) 1ὸ 
κατασείω 171, 6. 101,9 
κατασπάζομαι ΔΙΩΡΙΘΧΟΥΙ 173, 5, 14- 230, 

Ι 
κατασφαλίζομαι Ταληο 100, 6. 209, 26. 

232, 10 Ρᾶβ5. 41,9. ΘΟΠΗ͂ΙΤΩΟ, ὅρκοις 
ΒΒ. 4. 203, 185 

κατατίθεμαι οὰπὶ [ηΐ., αἰοβίου 70, 14 
κατατιτρώσκω: κατατρῶσαι 122,29 Ῥᾶ85. 

κατατετρωμένον [58, 32] 
καταφέρω ἀδξοϊϑιιη ἴεγο, ἀἄδίοῖο, ρᾶϑ85. 

κατενεχθῆναι 65, 23, 27 
καταφλυαρέω οὈϊτεοΐο, σα φεη. τῆς 

ἐμῆς ὑπολήψεως [8ι1, 1] 
καταφοιτάω, ἀξς Νεῖρο ἀθο: 

φοίτηκεν [81,31] 
καταφρόνημα: οὐκ ἐν φρονήματι μόνον 

ἀλλὰ καὶ ἐν καταφρονήματι 187, 22 
ΕΙ τππρογα. 1102, 5 

καταψήχω τὴν χεῖρα 158, 17 
“κατενεγγυάω ἀδβροπάθο : κατενεγγύησε 

66, το 
κατεπείγω: κατηπείχθην Ῥᾶ55. [1ο, 2] 

56 ηϑι τηρᾶ. [112, 6] 
κατευνάζω οὐπὴ δος. [1164 33]. 

14, ὃ 

κατηγορέω: ἀβουλίας ἑαυτοῦ κατηγόρει 

137, 30 
κἀτηχέω Ρᾶ55. 22) 24 
κάττα 1.4. αἴλουρος 230, 13 
καττύω ἐπιβουλήν, Ρᾳ55. 54.ν90 
κἀχληξ 40, 1Τίι 
κέλευσις εἀϊοίιγη 22, 17. 
κενοδοξία 31, 5. 182, 27 
κενοφωνία Ρ] ταὶ. [48,3] 
κεντέω ρΡᾶ55., Τηβίαρθῃου. [464 28] 
κεράννυμι Ρᾶ55. 31, 26. 100, 32 
κερκίς 157,2 

Ὁ 

210.9 

κατατε- 

186, 6. 

1055 18 
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κηδεμονία, ἀξ αἰνίηα ργον!ἀθηΐία 10, 15. 
ταῦ, 12 

κηδεύω 56 Ρ6]1ο, Ραᾳ55. 131, 9. 211), 20 
κῆδος αἰπηϊίαβ 123, 1. 224.1 
κηροὶ γαμήλιοι 222, 19 
κινδύνευμα 138, 2. 218, ἢ 
κινδυνεύω περί τι 181, 27 περί τινος 230, 

228 
κίων (δ) 22, 27. 24; 8. 18ο, 20 οΕί. 
κλειθρίδιον 24. 13, 175) 19. 41, ὃ 
Ἄλεος ὅδ᾽ Ε. ἘΠῚ, τὸ: 182; τό: «τοῦ; 2 

εὐρὺ κατὰ τὴν ποίησιν 25, 4. 201, 30 
κληρονομέω τινά τινος 230, ὅ, 7 
κληρόω τηρᾷ. τὴν ἐπισκοπήν 51, 1 τὴν 

λύπην 2209, 23 Δδοῖ. οΟΙθεῖο δάβουρο 
186, ὃ 

κλῆσις ΔΡΡΕΙΙαίο 37, 18 
ΚΑΙκα 04: 5τ. 65,2: 118; “ἢ 
κλινήρης 122, 290 
κλινοπετής 107, 2. 229, 1Ὸ 
κλοιός 23, 24 
κλόνοςΞε σεισμός 63, το. 

2. ΧΕ Σετθς 227..8 
κογχὴ ἱερά, ἀδ ρΡατία ἰξΙρ}1 180, 332 
κόθορνος, 46 ΠΟΙΏΪΩ6 νΘΥΘΑί] 115, 7 

βίος 234,9 
κοιμητήριον 25, 34. 
κοινοποιέω [82, 10} 
κοιτῶνες (οἱ) βασιλικοί 153, 17. 170, 25 
κοιτωνίσκος 1.4. κοιτωνίτης : οἱ κοιτωνί- 

σκοι εὐνοῦχοι 50ΠΟΙ, 17} τὸ 
κολῶναι τοῦ ὄρους 230, 8 
κομάω ἤοτεο, πλήθει πολλῷ 55, 190 
κομμονιτώριον 71, 23 
κομπώδης : πρὸς τὸ κομπωδέστερον ἐξη- 

σκημένος 224, 25 
κομψεία “6, “ὃ 
κομψεύω : γλώσσης ΚΕκα ϑἀνβε νηὶ 240, 4 
κοντός Ὠδβί116 135, 5 
κόρη παρθένος 22, 5 
κόρη ῬΆΡΙΠ]α 157, 30 

κόρρη 184, 20 
κορυφαῖος: οἱ τὰ κορυφαῖα τῆς ὑπερφυοῦς 

γερουσίας ἔχοντες 42, το. 67, 25 τὴν 
κορυφαίαν τῶν ἀρχῶν 144, 27 

κορυφήΞεκεφαλή 23, 13 
κόσμος τη η41|5, ΤΠ ΟΏΔΟἢ. νἹΐαα ΟΡΡΟΗΪ αΥ 

31, 4 
κουρίζω ῬαδγοΥΠι τοῦς ᾿ο 230, 7 
κουροπαλάτης 105,9 
κοχλογεννήτη (ἡ) Κυπρία 2ο, 6 
κραιπάλη ΘὈγΥϊΘία5 10, 31 
κραυγάζω 56, 21. 71, 5. 86,4. ρΡ485. 80, 

155», 25. 150, 

185, ΤΙ 

32 
κρείττων λόγου 156, 7. 182, 11. 101, 6 

μνήμης 182, 19. 240, 3 εἰπεῖν 157, 18 
κρυμνός ΡΙΌγΑ]. 30, 21 
κναίστωρ 1τύό2, 15 
κυαιστωρίου (τοῦ) ἀξίωμα 240, 34 
κυάνεος, ἀ6 οἰτοὶ [ΔοίΙΟη6 181,10 

18 
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κύβος : πάντα κύβον ῥίπτειν, ῬΡΥονΘΥ στ 

54: 14 
κυέω 183, 14 Ῥᾶ55. 13, 24 
κύημα (τὸ) διθύραμβον το, 29 
κυκαῶ ΡΟ 52, 7 11.325. 187, 4 
κύκλος ἸΠΔΙΟΙΙΟ 63, 20. 121, 24. 177» 31. 

1ῦϑ; 2, τὸ 
κυκλοτερῶς 174, 23 
κυμαίνομαι 40, 5. 51, 3 
κυοφορέω σππὴ ἀςοιι5. ΠΠΠη]αΐ, 19, 28 ἀπό 

τινος 183, 17 ὈΡὈᾶ85. 182, 20 
κυριακή : ἡ καλουμένη νέα κυριακή ἀογηϊ- 

Ὠϊσα ἴῃ 41015, ῬΥΙ πᾶ ροβί ρᾶβοῇδᾶ ὃ, 31 
κυρτόω: ὄρη κυρτούμενα 40, ἢ 
κῶδιξ 20, 21 
κωκύω τὃ5, 32 
κώλυμα 139, 2 κωλύμη 1τ306, 33 ΤΠαοΥ- 

“Ἰά θη ᾿π]ἴδῃ 5 
κωλύω οὐτὴ Ραγί. 228, 13 

Λαγυνίς 175, 10, 25 
λαϊκός [20, 30. 50, 190]. 76, 19 
λαλέω Ρ485. : τὰ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς 

πόλεως πρὸς ἑκατέρων ἐλαλεῖτο 176, 12 
λάξ τό, 21 
λαός [111, 6. 112, 26 οδἰ.]; Πι56ΠΔ,Ω 

ὯΪ51 ἴῃ ἰοοὶβ 8Ό Εναρυϊο ἰδιάδί!β ; 
ἘνΑΡΥΪ 5 ̓Ρ56 δα ῃ1θεί λεώς 7, 25, 20. 
24. 1. 28. 22. 1 ΤῸ 17: ΓΙῸΣ 28 
ςεί. 

λάσια ὄρη 4ο, 6 
λαύρα: τὰς καλουμένας λαύρας 20, 24 ἡ 

νέα λαύρα τϑ8ύ, 290, 31. [89,22 λαύρᾳ 
ΤΕ; 21 

λεηλασία τ82, ἢ 
λείπω: πόνος οὐδεὶς λελείψεται τὴν πόλιν 

ἑλεῖν 101,9 
λείψανα τε] ]ητ8ε : μετὰ τῶν αἰχμαλώτων 

λειψάνων [15,1] οἱ ζητοῦντες Νεστορίου 
τὰ λείψανα [30, 25] τὰ λείψανα τοῦ 
Τιμοθέου[ττό, 1] οδάδνει, 5ηρ. [58, 
22] (6 βαποί!8, ΒΕ ΡΥ σπτὴ δαϊθοίνο: 
τίμια 23, τό ἱερά χύό, 5 εὐαγῆ “06, 23 
πανάγια 40, 27. 176, 22 

λεπτομέρεια, 4ε ΕΧΡΟΒΙΓΟΠΩ6. τηϊηπία!! 
δοῖα 44:12 

λεπτομερῶς 5161] ΔΕ ]Γη, 1.4. σΆ]1Π6 6 “΄ 672 
ΠΡ 1. 185, ΤΊ 

λεπτῶς 1.4. λεπτομερῶς 44, τό. 156, τ 
λευκώματα τῶν πόλεων 144, 29 
λεωφόρος 135,9 13. 157, 23. 183, 4. 100, 

1, 220,9 
ληϊζοίκαι 54, 26. 100, ὃ: 107; 22- 258; 

14 
λήϊον : ληΐοις κυμαινόμενα 40, 5 
λῆξις : τοὺς ἐν εὐσεβεῖ καὶ μακαρίᾳ τῇ 

λήξει γενομένους βασιλέας [1το2, 23] 
τοῦ ἐν μακαρίᾳ καὶ θείᾳ τῇ λήξει γενο- 
μένου βασιλέως [το4, 0] πρὸς τὴν 
κρείττονα 3. ἀμείνω λῆξιν μεταχωρεῖν, 

1.4. ΠΊΟΥΙ 5550 11. 153, 5. διαπορεύειν 

173; ὃ 
ληρωδέω [48, 24] 
λῃστρικῶς 6, 21 
λίβελλος 1106 115. δοοιιβαίϊοηϊβ 189, 1 

τους ἐπιδιδόναι 17, 4. 455 16. 73, 27- 
η6, 20 

λιθοβόλοι 1.4. καταπέλται 207, 1Ο 
λίθοι Ἰνδῶν 222, 15 τίμιοι 2385, 12 
λίμνη 65, 29. 170, 32 

λιμός (ἡ) Α 53, 30 
λιταί ῬχΘΟΘ5 20, 2. 157, τὸ. τὴ 1 

ΣΎ ΤΕ 
λιτὸν (τὸ) τῶν δογμάτων 1τ80, 5 
λογίζομαι ὕβριν τὸ πρᾶγμα 54: 14 
λογικὸς ἀνήρ 1745.1 

λόγιμος ἀνήρ 157, 3 
λόγιον (τὸ θεῖον) τύϑ, 5. ΡΪπτ14]. τόδ, 

12 
λόγιος ἀϊδογία5. 5, 5. 25, 15. 100, 28 

λογίως 21, 17. 285) 20, 1Τῦ2, 15. 11. 

ἘΞ 
λόγος : ὁ λόγος τῆς ἀναστάσεως ΥὙΘ50ΥΎ6ο- 

1Ιοη15 ἀοοίτιηδ 25, 20 1.6. βιβλίον : ἐν 
τῷ ὀγδόῳ λόγῳ 140, 28 λόγοι οταίϊο- 
65 Ὁ Εναρυίο βουιρίαθ 240, 30 

λοίμη ΡῬῖο λύμη Α 201, 24 
λοιμός 53, 25, 20 
λοιμώδης 177. 7. 185, 12 
λοιπόν ρΡοδβίεα, δχιηάθ ύό, 18. 30, 27. 

100, 4. 123,»)10, 18 οεί. τὸ λοιπόν 170, 
22 τοῦ λοιποῦ [201, 8]: 2520. “1 

λούω : τῷ (βαλανείῳ) λούσαντι τὴν πόλιν 
63, 32 

ἤλύγιον κωκύουσα 185, 32 
λυμαίνομαι οὕτὴ δα. [43,) 21]. 217.) 3 

οἴπὶ ἀαί. 2905, .21- 200, 21 εἰ Ζ950, 21 
λυπέω 1.4. βλάπτω 232, 14 λυπηθεὶς 

πρός τινὰ 231, 31 
λύχνοι δημόσιοι καὶ ἰδιωτικοί χοδ,. 6 
λωβήσεις 225, Τὸ 
λωποδυσία Ρ]υγΑ]. 182, 6 

Μαγιστριανοί 74, τ 
μάγιστρος 1.4. ἡγεμὼν τῶν ἐν τῇ αὐλῇ 

τάξεων 125, 28 τῶν θείων ὀφφικίων 

74: 22 
μαθητεύω ἄοςθο, τινά 230, 12 
μαιεύω Ραᾶ585. βρέφος ὑπὸ τῆς ἀληθείας 

μαιευθέν 183, 31 
μακρά (ἡ) 1.4. ἐπιμήκης σορός 40, 28 
μαλακία, 46 σοΥρογξ 239, 19 
μανδᾶτα [44: 2] 
μάνδρα, ἀξ πηοπαβίθυϊο Θυγ θοηΐβ βιγ]έδα 

22, 285) 34. 66 [ΕἸ ΡΟ εἴπ πη 
Χουζιβᾷ τῇ μάνδρᾳ (λαύρᾳ 2) 157, 21 

ὅ μανδρεῖον Ξεμάνδρα 240,1 
μανθάνω ουγὴ ἰηἴ. 1γ6, 30 
μάννα 53, 32 
μαστίζω γηθίΔΡΠΟΥΟΘ, ρᾶ55. ῶύ, 13 



ΙΝΏΕΧ ΟΚΔΕΟ(ΟΙΤΑΤΙΘ5 ὅγ 

ματαιόφρων [43, 13] 
μεγαλαυχέω οἰ ὡς εἰ ᾿ηα]οαῖ. τότ, 7 
μεγαλόδωρος 140, 19 
μέθεξις Ῥ]αΥ. 156, 31. 183,2 
μεθίστημι : τῶν ἐντεῦθεν μετέστη ΥΠ᾽ΟΥ- 
δ οοὲ λό, 31.143, 14. οὗ 54. 6 

μελετάω ΤΟ] ἸΟΥ ; τυραννίδα 233,13 
μέλλω: τὴν Χριστοῦ μέλλουσαν ὅσον 

οὔπω μοναρχίαν 145, 4; εἷ. Τῆμπςο. 1 
36, 2 

μέμφω: μηδεὶς ἡμᾶς μεμφέτω μέμψεως 
Α 240, “ὁ 

μερικὴ σύνοδος 1, 3 
μεριμνᾶν ἀμφί τινι [τ6}. 2] 
μεσιτεύω 450]. [11, 10] μεσιτεύουσαν 

θεῷ καὶ ἀνθρώποις [58, 29] βασιλείᾳ 
καὶ στρατῷ 230, το 

μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων 50. 5] 
μέσος : μέσης οἱ γενομένης Πουλχερίας 

28, 215 τὸ μεσαίτατον τῆς πόλεως 64, 
30. 181,20 εἰς μέσον ἡκέτω 25, 13 
ἄγοντες κα 5 μέσον οὐτῃ σε. 21, 
Ἐπ ἴδ. 20. τϑ8ύ, 2 

μετά οὑπὶ σβϑη. 37, 24 οεΐ. τηοάυχῃ ἰη- 
σδη9 24. τὸ. 206, 28. δύ, 13 (ςεί. 
Οὐ} δςο. ἰοοὶ 40, 17 ἰΘΙΏΡΟΥΪΒ 25, 26 
μετὰ τὸν ἀνεγνωσμένον ὅρον 50, 20 
μετὰ τρεῖς καὶ... τῆς Ρωμύλου βασιλείας 
66, 27, εἴ. 227,3 μετὰ βραχύ 240, 20 
μετὰ σμικρόν 29, 29 μετ᾽ οὐ πολύ 1τορ, 
18. 240, 1Π|6ΐ 2 184, 21 οὐ μετὰ πολύ 
231, 7. 236, τό οὐ μετ᾽ οὐ πολύ τοῇ, 
8 εἴ Α 184, 21 

μεταβάλλω εἰς Ρᾶ55. 53, 9. [20ο, 4] 
πᾶσαν ἀλόγων ἰδέαν... μεταβληθείς Α 
19, 56 

μεταδίδωμί τινός τινι 21, 8. 22, 22. 170, 
2. οὐπὶ σεη. εἰ μετά: μεθ᾽ οὗ τὸ δια- 
θλεῦσαν σῶμα τῶν ἐκ θεοῦ γερῶν μετα- 
δέδωκεν 23, 75 

μετάθεσις ἰγαη 5] αἴϊο γο] 4 υ]ασιιηὶ 26, τό. 
185,13 

μεταίρω ταιΐο [102,9 26] 
μεταιωρέω Ῥᾶ55., μετῃώρητο 122, 10 
μετακομίζω ΡῬᾶ55. 183, 10 
μεταλαγχάνω 56, 13 
μετάληψις Ρ᾽ΌγΑ]., ἀ6 οοηϊασίοης ρεϑίϊ- 

Ιθηταθ 178, 29 
μεταλλάσσω τὸν βίον 1.4. ΥγΟΥΟΥ, 55, 4 

ἴῃ ἀρραγζδίι οὐτῖοο 
μετάπεμπτον ποιεῖσθαι -Ξ- μεταπέμπειν 

153, 22. Ιύο, 29. 106, 4 γίγνεσθαι 
Ξξεμεταπέμπεσθαι 30, 18. 17ο, τό. 
185, 22 

μεταπηδάω [τιύ, 5] 
μετασκευάζομαι: τὸν πλοῦτον οἴκοι μετε- 

σκευάσατο 1709, 28 Ρᾶ55. 2209, 1 ΟΟΠῚ- 
τηλαῦ! [1129 16] 

μετασχηματίζω εἰς, Ῥᾶ55. 10, 21 
μετατίθημι Ρ455., [ΓΔΉΒΙΘΥΟΥ 25) 34 

“μεταύλιος : ἔν τινι μεταυλίῳ θύρᾳ 154; 
18 

μεταφράζω ῬΡα85. 83, τὸ 
μεταχειρίζομαι, στὰ ἀςο. Γεὶ 67, 2 
μέτειμι τὴν ἀρχὴν μετά τινα 224, 10 
μετεωρίζω 46, ὅ, 23. 122,.23. 180,12, 

Φτν ἜΘη ΕΠ 
μετεωροπορέω 123,0 
μετέωρος 21, ΤΙ. 40, 2 
μετοικίζω τῆο, 3 

μέχρι, οατῆ ΒΕ. 181,1. 214..10.. μέχρι 
τοῦ δεῦρο 179, 9 μέχρι καὶ νῦν [ττό, 190] 
μέχρι πολλοῦ 204, 2ο μέχρι τινός 204; 
[1 μέχρι τινὸς τῆς Θεοδοσίου βασιλείας 
5, 13 μέχρι τινῶν τῶν ᾿Αναστασίον 
χρόνων 121,31 οἵ. 28, 12 μέχρι τοῦδε 
2ΦΌ, Τὴ μέχρις ὅτε 1365 29, ὅτου 130; 
Β. ἘΠ8.2Ὲ, οὐ 2... 17. δοι τ 08: 12 
οεῖ. ποίαπάα μέχρις ἄν οσὐτὰ ορίαϊ. εἰ 
σοηϊαηοίϊνο 80, 13 σαπὶ Ἰηἀ]ςσαί. τγύ, 
Ι 

μηνίω 130, 7. 185, 28 
μήνυσις ΤΟΙ, 14 
μήτε: τε...καὶ μήτε Α 31, τό 
μηχανάομαι οὕὐτὴ ᾿ηΐ. 174, 32 

μηχάνημα μέμψεως [15, 7] 
μιαιφονέω Ρᾶ55. 143, 20 
μιαιφονία Ὀ]αγΑ]. 181, 20. 182, 6 
μιαιφόνος 36, 24. 37, 2 
μικροψυχία ἀἸ55εη5ϊο, πρὸς Φλαβιανόν 
[τ 8. 14} 

μιλιαρίσιον [237, 13. 238, 5] 
μισόκαλος (δ) ἀϊαθο] 5 [112, 5] δαίμων 

ἄ; Τὰ 
μνημεῖα (τὰ) τοῦ παναγίου 24, 22 
μοιχεία [58, 13] εἴ μοιχός 114, 20, ἦς 

ΘΡΙβοορο 41 νῖνο ἄδβοβθϑβοῖε 566) 
᾿ηνδαϊί 

μοναδικόςΞ-ε μοναχικός 259 8. 201, 21 
μοναδικόν (τὸ) -Ξ- οἱ μοναχοί 51,32. τού, 
ΧῈ 27, ὃ: ἘΔ. Τῇ 

μονάζω : μονάζων Ξε- μοναχός [43, 22. 50, 

19. 57. 13- 115, 20] 
μοναστήριον [ττύ, 21] 
μοναχικόν (τὸ) Ξε οἱ μοναχοί 52, 9 
μονή τη Πδϑίθυ πη 187, 7. 202) 2 
μόριον Ξε αἰδοῖον 20, 14 

μυθεύω [40, τ6] 

“μυρέψης -- μυρεψός 41, 34 
μυσάττομαι 20, 8. 213, 20 
μύσος 137, 24 
μυστήρια 140, 22. [238, 1] ἐν ᾿Ελευσῖνι 

26, 1Β 
μυστικός : τῶν μυστικωτέρων ἐγλίχετο ξα 
4α6 βθογθίίοσα βύδηΐ σοριη  ϑοοΥα οἱ- 
ῬΙθραΐ 21, 5 

μύχιον ποτνιώμενος 133, 30 ἀνοιμώζειν 
85)... δτοὺ 18 

Ναός 56Π16] ἴῃ δοΐ. σοῃοὶ]. [82, 17], εἱ 

18---2 
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ἴῃ οοὔ. Α 2326, 17 νεώς 24, 6. 26, τῦ- 
0.) 1, 1Ὲ: 41, 5. Ἰοῦ, 28. [18, ἢ: 
τ66, 1" Ῥτοοα.} 227, 26 νηός πυβηθπδίῃ 
ΠΪ5] 6 ῬΥΌΟΟΡΙ͂Ο [τό4, 21]. 167, το εἴ 
'ἴπΠ ἀεβουρίίομα [6 ΠΡ}} 5. ορῃίδβ 
1801 Ὁ; 12. ΤΟΊ ΣΙ 

ναρκάω αὐτὴ ἰηΐ. 56, 25 
ναύκληρος [6ο, 10] 
νέκρωσις 31, 2 ὃ 
νέμομαι ρᾶβοογ, τὴν γῆν 30, 24 (ΟΪ0 τού, 

8. ῬΟρυ]οΥ, 80 υ. ἰουπι. Ρ885. ἐνεμήθη 

54. 3: 1709 
νεόλεκτος 51, 14 
νεοσφαγής 36, 15 
νεύμασι τοῦ νέου Θεοδοσίου ὃ, 15 τῆς 

βασιλείας 47. 15. 238, 23 
νεώρια τῆς πόλεως 65, 5 
νηίτης στρατός 145,19 κλόνος, τηείΔΡΉ. 
2520; Τὸ 

νήνεμος 40, 9 
ψησπεία 30. ἢ: 22; Το, 14. 
νικάω: τοὺς προλαβόντας νικῶν σεισμός 

“ύ, 33 ἅπαντα τὰ πρώην νικῆσαν (46 
Ῥαβι] θη .14) 179. ΠῚ 

νοθεύω Δἀυϊΐετο, 46 1115 230, 9 ἀβ 
ΘΟΙΙΡΙΙΒ5 [120, 9, 11] 

νομίζω ἴῃ ἀϑιπὶ τϑοῖρίο, ρα55. παρὰ τὸ 
νενομισμένον 172, 23 ἡ νενομισμένη 
ταφή 1τ81, 12 -νον μέτρον 225, 26 
ταραΐο, ρᾶ55. οπι 1ηἶ, 114, 23. Εἴ ἰοΥϑδῃ 
[59. 61 πϊϑῖ] πος ἰοοο ἐνομίσθησαν 
56 ηϑ1ὴ τη6 4. Παρεαΐ 

νόμισις 130, 24. 203, ΤΟ 
νομοθεσία 20, 31. ΤΟΊ, 24 
νοτάριος 4, ὃ 
νουνεχῶς 32, 20 
νυμφαγωγὸς πανήγυρις 222, 21 
νυμφεύω κόρην παρθένον ππρία! ἀο Π]Ιατὴ 

ΥΙΓΡΊΠΘΠΊ 227; 5 
νυμφίος 6, τ4. [58, 14] 
νωτοφορέω 1τ5ὃ, 29 
νωτοφόρον ᾿πΠλΘ 111 24, 29 

ΞΙεναγέω : τῶν λειψάνων ξεναγούντων τὰς 
ὄψεις 20, 13 

ξενηλατέω τὴν ὀχλοκρατείαν τῶν ἡδονῶν 
Ιοο, 32 τῶν παθῶν 223, τὸ 

ξενοπρεπής ᾿ηπδιίαΐα5 21, 26 
ξεστὸς λίθος 24, 8 
ξηρῶ, (ἢ} 1... ΤΟΥ δ᾽ 27, ἘΞ 
ξυράω τὴν κεφαλὴν ἐν χρῷ ἰοπάεο οαραΐ 

δα ουϊξηλ 123, 12 

ἱΟδηγέω αὐτὴ δος. [115,22] ΡὈᾶ55. 234; 
4 

ὀδμὴ εὐώδης 41, 31 
ὀδύρομαι οὐτὴ δἃ0ο. ΧΕὶ 51, 32. 138, [0 
οἴακες (οἱ) τῆς ἐπισκοπῆς 52, 19. 240, 

21 
οἰδαίν  τὰτηθο 53, 2ύ 

οἰκεῖος ῬΥΟΠΟΙΊΪΏ15 ῬΟΒΒΕΒΒΙΝῚ ἰηϑίαυ 8, 
31. 13, 7, 17. 1Ὰἅ.,.2 Εἴ ΞΘΘΏΒ 

οἰκέτης δγαα]ι5, ΟΡΡ. χωρίτης 178,9 
οἰκετικαὶ χρεῖαι 215, 25 
οἰκίσκος σΕ]]ὰ]ὰ ΤἸΟΠΔΟΠΙ 30, 11. 182, 

20, 24 
οἰκοδομία 24, 6. 27, “6, 28. 64, 29. 658, 

1 οἰκοδομή 56116] Α 64, τΆ 
οἰκοδόμος: τῶν κακῶν σοφός [59: 9] 
οἴκοι Ξε οἴκαδε 170, 28 
οἰκονομέω τὸν νεὼν τοῦ προδρόμου 1τορ, 

27 τὴν ἐκκλησίαν τ84, χὃ οὐτὴ [η΄. 
238, 15. Ρᾶ85. τὸ οἰκονομούμενον παρὰ 
τοῦ θεοῦ “6, 21 

οἰκονομία: κατά τινὰ συγκείμενοι οἰκονο- 
μίαν εχ σοπτροβὶίο, ““2ώ7 2οὐΖηψιεο᾽" 
τύο, 20 ἀϊδροβιίῖο, ἀα μεηοίϊοο ΖΕ ΠΟἢ]5 
110,17 μείζονός ἐστιν οἰκονομίας ἢ κατὰ 
σέ ΑἸττου5 αἸβρθηβαίϊομῖβ απδῖη αἱ ἰὰ 
ΟΔΡΘΥΘ ΡΟΒ515 143, 2 τὸ τῆς οἰκονομίας 
μυστήριον, αε (τ βῖο [48, 4,22. 49,9] 

οἶκος ῬδΥ5 ΔΕΟΙΠΟΙ 40, 15, 20. 63, 31 
Ὧ8 ἰθῃρῖο 5. ΘΕΥΡῚ [220, 2---237, 28] 

οἰκτείρω οσὐτὴ ἃςο. ΤΕὶ 26, τ8ὃ 
οἰνοφλυγία το, 30 
οἷος: οὐδὲ οἵαν μυρέψης ἐργάσαιτο 41, 

24 οὐ μὴν οἵου ἄν τις καὶ κατεφρόνησεν 

55,» 26 
οἷα 1.4. ὡς 54, 24. 106, 19 οὐπὶ ρδΓ- 
(1010. 17. 13. 26, 5: τῦ, Τῷ 

οἰστρουμένη γυνὴ ὑπὸ δαίμονος 64, 21 
ὀλεθριωτέρα τροφή 53, 524 
ὀλιγοστὸς χρόνος 217, 12 
ὁλκοὶ (οἱ) τῶν ὑδάτων Δατιας ἀποίι5. 178» 

21 
ὁλοτελῶς [το3, 24] 
ὅμαιμος 134, 27 

ὁμαλής 40, 4 
ὀμβρίων ὑδάτων σπάνις 53, 21 
ὁμιλέω τὸν λόγον ΒΘ ΔΟΠΘΙΏ ἴδοϊο ἴπ 

ΘΟΟΙαβία το, 32 
ὄμνυμι: ὀμνυόντων 138, χό ρεγῖ. Ρᾶ55. 

ὀμωσμένα το, 9 σα Α 50  ρ5:Πη115, 
ΒΥΠΟΟΡΕη εχ ὀμωμοσμένα 5υϑρίοσαίϊ 
(εἴ. ἀναφέρω), [ούϑαῃ ᾿ἴε πὴ 118, 2 

ὁμοεθνής 203, τ8 
ὁμόζυγος (ἡ) σΟΠΐτΧ 234, 15 
ὀνάριον 158, 23 
ὄνυξ : ἐξ ἁπαλῶν τῶν ὀνύχων 230, 4 
ὀξυπετής 123, 7 
ὀπισθόπους 123, 13 
ὅποι 5, 23. 6,32 οὐπὴ σθη. 175,20 ΟΥΩΣ 

ἄν εἰ ορίαϊ. 138, 17 
ὀπτανεῖον οαἸϊη8 228, 6 
ὁράω Ἰτιηροτίεοί. ὡρᾶτο 204, 5 ΔοΥ. ὡράθη 

213, 28 
ὄργανα [ττό, 217] φονικά 7ο, 19 
ὀργή : ἐν ὀργῇ ΟὟ ἴταγὴ Π)εἱ ὃ [23, 9] 
ὄργια 142, 31 
ΟΥ̓ 4165 εἰ οαγάϊηα]65. ΠΌΠΟΙ ῬΑΥΌΤΩ 
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αἰβιϊηοι! 28, 12. 66, 19, 22. 1οΟ, 29. 
τοῦ, 34. 207, 14 (εὐ 184. 7). 2127) 185 

ὁριστικῶς, ἄς Πάς ἀεῆηϊεηάα [103, 19] 
ὅρκος : ὅρκους ὑποσχών οὑπὶ τὴξ, τ:ὸ;.3 
ὁρμάομαι γΘηΪο γ7ύ, 20 
ὁρμή: τὰς ἀρμὸμ. ἔχειν πρός ἷγξ δα 526, 14 

ἐπί στο, 4 ορροῃηϊίισ νοοὶ ἀφορμή 

[15,27] 
ὁσάκις 142, 23. 186, 6 
ὅσος 23, 21 τὰ ὅσα 130, 27 τοῖς ὅσοι 

179, 20 τοὺς ὅσοι 225, 10 ὅσον νΕ] ὅσα 
ουμα ἴηΐ, 20, 2. 231, 20. 32,)4 ὅσον 
οὕπω τορ, 17. 142. 4. 208, 14 ὅσον 
οὐδέπω [127, 22] 

ὄσπρια 3ο, 1 
ὀστρακόδερμα (τὰ) 40, ΓΙ 
ὅταν οἰ ορίαί. 185, 2οὐ ὅτε ποιοῖτο 

ἄν 183,3 
ὅτι 1.4. ὥστε 210, 6 

ὅ τι: οὐκ ἔχειν ὅ τι καὶ πράξειν 138, 6 
οὐδὲν ὅ τι καὶ λόγου ἄξιον πέπραχε 

223,33 3ϑ. 
οὗ: οἱξεἑαυτῷ 12, 24. 23, τό εἰ 586ρε 

Ξεαὐτῷ 130, 18. 187, 3 
οὐ ΡΥο μή: εἰ---οὐκ 133, 18 
οὐδείς Ρ]υγΑ]. 19, 25. 177. 10. 182, 4 
οὐράνιος ἴετη. [49, 13] 
οὐριοδρομέω 51,15 
ὀφρυάζω 224, 24 
ὀφφίκια (τὰ) θεῖα 74, 23 
ὀχλοκρατεία (ἡ) τῶν ἡδονῶν τοο, 3 τῶν 

παθῶν 223,9 
ὀχύρωμα [23, 10] 

Παιανίζω 21:1, 4 
παιγνιήμονα δὶ 24 
παῖδες ᾿Αντιοχέων 20.) 8. τοῦ, 9. 15ύ, 

19. 185,14 ᾿Απαμέων 173,2 
“παιδομανέω 107, 21 
παλαιά (ἢ) υτϑβ νείι5 ὅᾳ, 6 
παλαμναῖος δαίμων 64, 20. 130. 27 
παλάτιον 58, 2] 

σα, Ὧ6 Ῥαρι5π)0 25, 19. 231; 
2 

παλιγκάπηλος 31, ὃ 

παλίμβολος ἱποοῃδίδῃϑβ 54, 25. 1185) 7 
παλινῳδίαν λέγειν 115, 10 
παλίρροια τῆς λύπης 211, 32 ἀγχί- 

στροῴφοι παλίρροιαι τῆς τῶν ἀνθρώπων 

ζωῆς 234, 10 
πάναγνος Μαρία “τό, 18 
παναοίδιμος 23, 14. 144,) 5 πάντα ἀοί- 

διμος 21,1 
Τανάριστος 20, 7. 31, 17. 33. 2. 36, 17 

πανάριστα ἀᾶν. 210, 14. 234) 8 
πανδαισία 32, τὸ 
πάνδημος εὐφροσύνη “06, " στάσις 213, 

30 
πανέρημος: τὰς πανερήμους τῶν λεγο- 

μένων Λιμητῶν 238, 24 

πανευσεβής 20, 20 

πανεύφημος [47, 6] 
πανήγυρις [58, 28]. 110, 25. 227) ἢ 
πανόπτης 13, 25 
πάνσεπτος 23, 1. 231, 16. [235, 26] οσεί. 
πάντη αὐτὴ σΘη. 173, 17 
παντοπώλιον 64, 22 
πάνυ (ὃ) σε] ΘΕ θεΥ 9, τ 
πανωλεθρία 135, 2. 177, 33. 170, 6 
πάπας ῬΑΡᾶ τΤοιπηδηὰβ [46, 1Ιο. 78, 7. 

80,.1ῦς τ΄. 82,.31} 
παρά αὐτὰ σοη., νΕΥΡῚ5 Ῥαββῖν!β ᾿πη 1} 

Ξεύπο 18,4, 12. .22.. 4...35. τό θεἰ. 
οαπὶ ἀαΐ. εοάδηι 56η81, τι ν] ἀδίαγ 17, 
Ι4 οὐτὴ ἀαί. εἴ νευθ]5 ΤΟν ΠῚ 52, 
20. .88, 14. 205..10. οὐδὺ δῦ. ῬΙΒΘΊΕΥ 
[πὺχ τὸ} οπίται [{1Ξ; 241: 126, 32 
[εριι5 πα ϊσδῃβ 63, 32 οεί. παρὰ 
πόθος [τὸοῦΆ, 8] τ2ῦ, τὸ. 30)» 2Ὲ: 
184, 18. 220, 30 παρὰ πολύ 27. 23 

παράβυστος: ἐν παραβύστῳ 90, 11. 118, 
511 1509. τι 66. τὸ 

παραγγελία: ἐς τὴν παραγγελίαν ἔγγρά- 
φειν τινά ΔάβουθεΥα ἴῃ ΑἸ. ΤΩΙ] ΑΥῚ 

377 11 
παραγγέλλειν ἔν τινι τῶν στρατιωτικῶν 

τελῶν, ἀξ. 60 4ὶ ποιῆβῃ ϑππὶ ᾿πΐοΥ 
ΤῊ 165 ργοδίδίαγ 37, 5 

παραγκωνίζομαι 6, τῇ 
παραδέχομαι 856ηϑι Ὀάᾶβθθῖνο 118, 18 

(5.Πο].) 
παραδοξότερον σοτηραῖαί. 45] 5 ρα ]δί. 

177..2 
παρακαλέω ὥστε οὐπὶ ἰηΐ. 76,4 ραβϑῖν. 

οὐπὰ 1ηΐ. [62, 33] 
παράκλησις τοραῖιι5, ὈΥΘΟΔΙΙΟ 47, 14. 

[88, 2] 
παρακρούομαι εἶπάο 90, 1ο 
παραμηκύνω 180, ὃ 
παραπαίω ἄεἸ]ϊτο, 5'σαΐ λέγω 5ἰγποξαχη 

[49, 14] 
παρασκευάζω ἰῃοϊίο, εἴποῖο πΐ, οαπὰ ἰηξ, 

44..22. 85... 17: 745 1 τοῦν ἀν Γ[π,ῦ 
26. 129, 28]. 175,24 οὕ ὥστε[ττό, 
30] 

παρασπονδέω 135, 27 τὰ συγκείμενα 173, 
32 Ῥᾶδ5. 171, 27 

παρασύρω, Ῥᾶ55. 159, 19 
παρατάττομαί τινι Δ]ϊ4 6 η ΟρΡΡᾳρηο [49, 

91] ἰαχία οο]]οοο, σα αδΐ., Ραβδὶνθ 
παρατετάχαται κίονες 24, Ἶ. 180, 20 

παραφθείρω [48, 4, 22] 
παράφορος 31, 5. 182, 28 
παραφυλακή 23, 15. 130, 1ΙΟῸ 
παραχαράττω ααἀα]ίετο λέξιν 6, τύ φωνήν 

7. 1ὸ τὴν χάριν 150, ἢ 

παραψυχή 37. 35 
πάρδος 230, 9 
παρεδρεύω τινί, ἀΘ φυδεδίογε 162, 15 46 

οδιιβιϊοο 22, 24 
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πάρεδρος τύρ, “6 
παρείσδυσιν ἑαυτῷ διδούς (μηδενὲ τῶν 

ἀτόπων) 99. τό 
παρεισδύω: παρεισδύς ᾿ῃγΎ4 5. οσαπὶ αδΐ., 

ΠΊΘΡΘΠΒ 182, 6 
παρεμβάλλω τινί σι Δ]141ι0 νΕΥΒΟΥ 182, 

12 σύν τινι οὐτὴ ἀἄδΐ. ΓΕῚ 213, 1Ο 
παρεμποδών [1το3, 25] 
παρενοχλέω οἰ Δςοο. 2οῦ, 17 παρηνώ- 

χλει (παρηνόχλει Α)Ἱ 117, 2 παρηνω- 
χλεῖτο 240, 12 

παρέοικεν 41, 32 
παρερμηνεύω 52, 29 
᾿“παρεφομαρτέω Δαϑιβίο 157» 32 
παρίστημι ΕΧΡΟΠΟ 33, 4. 42, 1. 67, 14 

οὕτὴ [ηἴ. 223, [5 ΠΏΡΕΙ5. παρίσταταί 
μοι τ ]Ὧὶ ρ]δοεί Ὁ, 28: [45 Ὁ ππρι. 2] 
παραστήσασθαι πόλιν τα ἀεα!]οηθτη 
ΓΕΘ ΘΘΙΕ 2522) Ὁ: 39 

παροινέω τηρίαρἢ. ἴαγο, 4050]. τὃ, 8 ἔς 
τινὰ 51, 17 ῬΆΒΒΙγ6 154, 20 οἷ. παρ- 
οινία 211, 23 

παρολισθαίνω: παρωλισθησάτην ιό4, 52 
παρολισθήσῃ 230, 3 

πάροχοι ἵπποι 224, 33. 233, 7 
παρυφαίνω αἄἀΐεχο Ὠϊδίογϊας 6, 335 ΔΟΥ. 

παρυφᾶναι 1τγὃ, 3 
πᾶς 51.168 ΔΥΓΊΟα]0 οἴτὴ ΠΟΙΙΠΪΌι5 ατ14}1|.: 

1.4. ΟἸΠΙ5. ΘΘΠΘΥ5, ΝΕ] Τηδ ΧΙ ηϊ15 10, 
20, 25, Τὸ 20.) 17... 28; τὸν 553, ὃ: 
053, 12: το, τὸ. ἸΈ5,.. 15. ΠΕ, 
7 σαί. φφ]υγ8]. 2ο, 8 ποῖαηαεα πάσης 
αἰκίας ἰδέα ττ8, 28 οὗ. [11, 32] πάντα 
ἐν πᾶσιν 1.4. παντάπασι 202, ὃ. 
214, 28 τοῦ πᾶσι ἵ; πᾶσι Βῦ: 21. 
2οὗ, 3 

πασσυδί 135, 25. 

17 
παστάς [ΠΔ]ΔΥηῖι5 227, 7 
πατραλοίας 20, 5 
πατρόθεν 133, 17 
παύω: ἐπέπαυστο 27, 17 
παφλάζω 40, το 
πάχης οἴδδθα5, ἴῇΏ ΨΕΓΌΙ5. 5ΕΥΠΠΟΠΘΠῚ 

ΤΩΟΠΔΟΠΙ γραἀθης θυ 158, 28 
πειθήνιος 150, 6 τὸ -ον 159, 3 
πειθοῖ μετελθεῖν τινα 140, 9 
Ἰπεισμοσύνη ῬεΥϑιιθ510 [ττύ, 15] 
πέλαγος ΡΪυτ4]. 40, 7 
πεντεκαιδεκαετηρίς 178, 1 
πέρας 70, 24.290 46 ΡῥγΔραϊοΟΓ]ΟΠΙΡ5 142, 

8 πέρας δέχεσθαι 143, 1. 174. 14. 
212; 24 

περατόω Ρᾶ55. 79, 25. 86, 14 
περί οὔγτη σθῃ. 18, 32. 20, 5. 52, 9 οεΐ. 

τὰ περὶ τούτων 7; 24. 132, 22. 14, 21 
ΒΔ ΘΡΙ5511η6, τὰ περὶ τούτου Α 8,5 οὑπὴ 
δος: 18, 20. τὸν 1... ΟΖ). Ὁ πον τ 
ζεῖ. 

περιάγω Ῥαβδῖνβ, οἰγου πη πισοῦ, ἀξ 580- 

170, ὃ: τοῦ; Ὁ- 202, 

ΕΝΔΑΘΚΙΌΘ 

ῬΙΙοῖο 143, τὸ, 31.. 226, 851 δ΄ δΠο7΄'ψ 
φέρω ταβά. τηθοὰπ ἀδάμοο 173, 13 

περιαιρέω ΔΟΥ. [οττηδτὴ περιεῖλαν ργαε θα ηΐ 
οοα, ΤΡῸῚ34, 22 

περιαρτάω 41, Το οὰπὶ αδί. 56, 2ο. 1460, 
18 οὕ ἐν 133) 5 

περιβάδην 122, 22 
περιβάλλω ἀναθέματι 20, 25 4]. αἰχμα- 

λωσίᾳ 13, 29 τῇ τοῦ κναιστωρίου 241, 
1 τηβθᾶ. τὴν ἀρχήν 33, 2 τὴν βύῦσι 
λείαν 99, 5 λείαν 215, [ὃ τὸ καλεῖσθαι 
Αὔγουστοι 37, 14 ῬΡᾶ85. 1328, τό 

περίβολος ι86, 12. 176, 2 
περιβομβέω τὰ ὦτα 1575 13 
περιδονέω οἸἰγοιι ἀΡΊ[Ο 41, ΠῚ Ρᾶ55. 122, 

27: 16, ὃ 

περιδράσσομαι, (6 ἸρῊΪ, οἴπὶ ἃσο. 175, 6 
περιελκύσαντες 5ύ, 23 
περιέργως 26, .26.. 27, 21. 20) 4. ἘΝ 
περιέρχομαι δόλῳ 66, τα4 
περιζώννυμαι τὴν ἀρχήν 54, το 
περιίπταμαι 24, “6 
περικαλλὴς οἰκία 27, 30 
περιληπτέον 1.4. περιληπτόν 217, 14 
περινοστέω 24, 20. 84.4- 172,17. 2} 

24 
περιολισθαίνω 224, τό 
περιοράω σου ΘΒ ΠΠ0, ΟΠ] σ6η. 30, 22 
περιορίζεσθαι τόπῳ Ι'οσο οΟἰτουχηβο Ὁ] 

32, ὃ 
περιούσιος 202, 30 κατὰ τὸ περιούσιον 

ΕΧ Δ ΠΔΠ1 53, 14. 200, τό 
περιπαθέω ἐπί τινι τού, 24 
περιπαθῶς, δ ατΐαᾳ ΒΟΥ 6 η4] 156, 

50. ΤῊΣ; τῇ 
περίπατος Ρ] ΓΑ]. 30, 34 
περιπλοκὴ τοῦ θήλεος 31, 13 
περιποιέω: τὸν ἐντεῦθεν αὐτοῖς περιποιού- 

μενον ἄδικον μισθόν 1538, ΤΊ 

περιπτύσσομαι ΔΙΩΔΡΙΘΟἴοΥ 6, 25 
περίσκεψις 158, τ 
περισπούδαστος 20, 3 
περιστοιχίξω 7ο, τ 
περισύρω [58, 32] 
περισφίγγω [τ80, 14] 
περιτίθημι ἰτἰθιιο 20, 2 περιτίθεμαι οὐ 

80. δύ; 29. .152; τὴ 5! 

περιυβρίζω Ῥᾶ55. 54, 34 
περιφάνεια: ταῖς ἐκ λίθων περιφανείαις 

124. 28 
περιφανὴς οἰκοδομία “7, “8 
περιφερὴς οἶκος 40, 20 
περιφέρω Ῥαβδῖνε 52, 15. [357 14. 181, 

30 οἵ. περιάγω 
περιφρόνησις 214, 35 
περιωπή ΒΡΘ δ 40, 3 
πεῦσις ᾿ἰπτογτορσαίϊο 70, 27. 1 ΓΕ, τ 
πήγνυμαι νόμους 31, 19 
πιαίνω τὴν ψυχήν 25, 6 ἱκανῶς τῇ ἀφέξει 

τῆς τροφῆς πιανθεῖσαν αὐΞιϊποηΐζία οΙὶ 

. τῦ2; 
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56 [15 Ρἰστιιοίδοία πὶ 184, 12 ἴπ νΕΥΌΪ5 
ἰοσαση ΠΟ ΠΔοΠουιτὴ γϑο] θη Εθι15 

πιέζω 30, 4 Ρᾶ55. 173» 10 
πιστοί 6165, τϑ]ρίοϑὶ 23, 21. 213, 20 

πιστοῖς τε καὶ ἀπίστοις 41, “8 τὰ πιστὰ 
φυλάσσειν 5ὃ, 4 

πιστόω Ράᾶ55.. 46 60 ααἱ] ταὶ βάδιῃ δορὶ 
50. 15. [85,.21] οὐπὶ ᾿ηΐ. 130, 21 

πίσυνος τῇ πράξει 137, 3 
πλανάω: πεπλανημένη ἱστορία ἨὨϊδίογ!α 

ἀἸβρεῖβα 240, 27 
πλάνη ΕΥΤΟΥ, ἴῃ ΥΟΡιι5 Πάδὶ 10, 13. 188, 

3})...180, 20 
πλάσμα (τὸ) ογεαΐιγα 18, 20 
πλάστης 123, 11 
πλαστός ἰαϊϑιι5 γο, 6 
πλαστουργέω Δαυ]ΐετο, Ραβδῖνα 17, 14 
πλείων : οἱ πλείους 23, 21. 00, 22 τὸ 

πλεῖον τῆς ὁδοῦ [15, 32] πλέον ἔχειν 
οὐ σϑη. 36,23 τὸ πλέον ἔχειν 4050]. 
ΜΕΝ 16...204. 2. 222, 26 τι πλέον 
ἐξεργάσασθαι 232, τ8 τὸ πλέον διδόναι 
τινός τινι 234, “8 σταδίοις διεστηκὸς οὐ 
πλείοσι δύο 13, 12 

πλευρόν (τὸ) 27, 25. εἴ 24, 7 
᾿πληθύς 41, 15. 232, 27 

πλημμέλημα [79, 14] 
πληρόω τόπον τινός 17, “6 τὰς χρείας 

21 Ὲ:.) 25 
πλησιάζω: 1.4. πλησίος εἰμί 142, 25. 

211, 14 
ΡΙ γα} 15 κατὰ σύνεσιν 22, 34. 1309, 18. 

ἐν 567. 5.. “οὅ; 2. σαξ, 
πνέω θυμοῦ “το, τό 
πνιγεύς χ28, 6 τῶν ἀνθράκων τ85, 28, 

5 
ποδαγρικὸν πάθημα 240, 12 
ποδηγέω Ῥᾶ55. 22, 1 
πόθος : τῷ πόθῳ ἀγαπᾷ τὸν βασιλέα 

[120, 1] 
ποιεῖσθαι τὴν πτῆσιν 1.4. νΟ]αγα 37, 34 

τὴν ἀνάγνωσιν [46, 13] τὴν ἔλασιν 145, 
14 σπουδήν 179, 5 51:1η1Π|4Ππ [ΓΕ 6 ῃ- 
{5511 8 

ποίησις : κατὰ τὴν ποίησιν 25, 4. 201, 
δ... 2 1.8) 3 

ποικίλλω: ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περι- 
βεβλημένης καὶ πεποικιλμένης (τῆς ἐκ- 
κλησίαΞ5) 6, τΆ4 

πολεμέω οὔτ ἃςσ. 230, 27 Ρᾶ55. 230, 28 
πολεμῴη 2[1τ12, 7] πολεμῴεν 208, 17 

ἔπολιά σΔὨΪ165 2οϑ, 3. 222, 12 
πολισμὰ 121,33. 182, 18. 204; 12 
πολιτεία, ἀ8 ν]ν6η41] ΓαίΟΠ6 ΤΟ ΠΔΟΠΟΥΠ 

20, 25 ΝΕ] Δηρθίουι τη 21, 9 
πολιτευόμενοι (οἱ) ἀδουτίοηα5 [6ο, 19] 
πολιτευταί (οἷ) υὐθίατη ἀθουχίοηθα. οἱ 

Οὐγ14165 64, 14 
πολίχνιον 56, το. 132, 1. 135, 20 
πολύαθλος τοῦ, 321 

πολύανδρος 215, 23 
πολυάνθρωπος 653, “27. “οὔ, 21 
πολυθεία 142, 3 
πολύς: πολὺν πλῆθος ρΡ]ετίηιια. σοάϊοα5 

207, 26 οὐ πολύ οἰπὶ σοη. 1.4. οὐ 
μακράν 65, 7 τὸ πολύ νὶάς συνέχω 

τὰ πολλὰ Βιθυνίας 27, 14 

πολυσχεδής νἱίΐοβα ΡΙῸ πολυσχιδής 180, 
20 

πολύτεκνος 230, 23 
πολυτρόπως [1ο5, 11] 
πολυύμνητος 23, 25 
πονέομαι ΠσΟΠΒΟΙΡΟ οὐ 8ἃσο. 253, 13 

ΡετΕ. Ῥᾶϑ5. 66, 145 142,. 20: 160; 2. 
21, 3: 240, 20 

πόνος : τῷ παρόντι πόνῳ ἀξ Ορεῖξ 510 
δθοίοσ ὅτ. 2 τ τὸν, 12. 215,31..218,2 

πόρευσιν (τὴν) ποιεῖσθαι τού, 15 
πορνεία 20, 5 ΡὈΪπΓ. 20, 8 
πορφυρόω: τῇ γαλήνῃ πορφυρούμενα 

(πελάγη) 40, 8, οἷ. τεσ. ΝαΖίδηΖ. 1, 

Ρ. 478 Β 
ποταμηδόν 65, “ὅ 
πούς: τὰ ἐν ποσί 224,3 -- χωρία 122, 12 
πραγματεία: ἡμῶν πραγματείαν τὴν 

αἰχμαλωσίαν ποιεῖσθαι τιϑσοί πὶ ας 65- 
5616 [15, 5] τηδίοχια τού, 2320 οριβ 
1954. 217. 208: 31: .2.40..5 

πραγματευόμενος τὸ λαθεῖν 124, 4 τὴν 
ὠφέλειαν 240, 28 

πραίσεντον: στρατηγὸς ἑνὸς τῶν καλου- 
μένων πραισέντων 154,14 

πρεσβεία ἀερτεοδίϊο 21, 14. [228, 8] 
πρεσβεῖα (τὰ) ἔχειν 31, 2 φέρειν οὐ Πὶ 

σεη. 50, 28 
πριμικήριος νοταρίων Ἶ4, ὃ 
πρίν οὐτὴ ἰηΐ. 1345 1. 2149 14 πρὶν ἤ 

οαπὰ ἰηΐ. [45,29]. 117, 22 ροϑβί περαΐ. 
πρίν οσὰγὰ ορί. 117, 26 πρὶν ἄν οὐτὴ 
ὈΡ[ τι. τ8. 185..29 

προάγω: ἡ αὐτὸν (ν4ε Δἀποί. οτἹ.) 
προαγαγοῦσα χώρα 1τοο, 21 οἱ ἐς φῶς 
με προαγαγόντες 173, 12 511Δ}ΠΠ1Π[6Γ 
241, 3 Ριίοΐῆονθο δᾶ ἀϊρηϊίαΐδιη, 
Ρ855. 66, 6 

προαγωγή Ῥτοπμιοίϊο 66, 15 
προάστειον 209 11. 1245) 22. 172») 10- 

185, 3 

προαφηγέομαι Ῥετγί. ρᾶ55. τόρ, 3 
προβάλλεται εἰς ἐπίσκοπον ΘΡΙΒΟΟρΡιΙ5 
σοηϑίαϊὙ ΓΙῸ, 1Ὸ 

προβασιλεύω τοο, 27 
προβολή εἸξοίϊο (ερ᾽βοορὶ) 89, 5 
προγονικός [1τ|, 7] 
πρόγραμμα 107, 27. 2:26, τό 
προδήλως [58, 13] 
προδιηγέομαι: προδιήγηται 134, 27 προ- 

δεδιήγηται ιτ86, 19 
προεδρεύω οὐτὰ σ6ῃ., 46 δρίβοορὶβ 22, 

232. 42, ἢ (εΕί. 
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πρόεδρος ΘΡΙΒΟΟΡΒ 17, 25 (εΐ. 
προεισάγω 142, 3 
προηγουμένως δῃΐα οἸηϊᾶ [18 12] 
πρόθεμα εαϊοίιππη 79, 23 
πρόθεσις ἜΧΡΟΒΙΓΪΟ (οΥαΟ5) 173.» 10 56ῃ- 

τοητα [62, 20] ργοροϑιζαμῃ τύύ, 4 
προΐσχομαι τὴν ἀπορίαν 138, [2 
προκάθηται Ἴσαρπί εδί, ἀθ τὑὐῦ8 187, 2 

21ὸ. 5- 254, 27 
προκαταβάλλω ὑπόσχεσιν 134; 24 
προκομίζω [τι, “8. 5ο, 13] 
πρόκριμα [το], 24] 
προκύπτω εἰς ῬΥΟΒΡΙΟΙΟ 180, 25 
προλαβών δῃίεοξάδῃβ τύ, 33. [48, 10]. 

217. 28. 220; ΤῈ 
προοδοποιέω 142, 2. 218,9 
προοιμιάζομαι ἐκ ΤΠ] ΠΤ 5.1ὴ0 4, ΔΟΥ. 

Ρᾶ55. 7») 14 
προοίμιον τηείαρἢ. 63, 14. [οο, 2. 143, 
ον: 155, 26. 241, 3 ἐκ προοιμίων 90, 
8: τῦϑ; 30 

προορατικός [103, 13] 
προπέμπω θάτερον τοῖν ποδοῖν 22, 6 εἴ. 

205, 19 
πρόρρησις ῬΥδραΙοίΙοΟ 167, 5, 1 
πρός οὐ σθη. νε 15 ρα 55. ᾿πποίαση Ξε ὑπό 

27... 122. 30: 8 δ: πρὸς ἀνάγκης 
1οϑ, 15. 146, 22 8]. πρὸς βίας 22, 3. 
545) 11 8]. πρὸς ἔχθρας τῇ, 20 πρὸς 
τιμῆς 20, 22. Τό; 80: 224; τὸ 568 
πρὸς τιμήν 235, 12. Οὐτὴ αἀδΐ. 24, 13. 
46, 8. 52, 18. 159, 25 οαἴ. πρός τινι 
δυσχεραίνειν 7, 290 Οὐ δἃςο. 8, 158. 
10,36: τ0,.2; Τὸν 27, 2" 850; Ξ-: Ἔΐ, 
“ὃ οεί. κείμενον πρός τι 24, 2 πρὸς 
μίαν ἔστη γνώμην ττ8, 8 πρὸς τὸ 
μεγαλοπρεπέστερον “ύ, 8 πρὸς βραχύ 
51, 27 πρὸς ἔπος η6, 3. 187, χό πρὸς 
λέξιν 9,. 24 πρὸς μικρόν 230, 20 πρὸς 
χάριν 22, τὸ πρός δΔάνεγθ. : καὶ πρός 
30, ὃ καὶ πρός γε 20, 6. 44, 20 οεί. 

προσαγορεύω: ἐξ ἐμοῦ προσειπεῖν τὴη60 
ΠΟΙΏ1η6 βα]πίαγε [62, 33] 

προσάλλομαι: τῷ ἵππῳ προσήλατο 122, 
21 

προσάντης: τὸ πρόσαντες τοῦ ὄρους 24, 5 
ἠρέμα προσάντει 30, 34 

προσάπτω: Ἰυχία Δοσεηάο πυρὰν προσ- 
άψαντες (ν46 δηποί. οΥΐ.) 175») 4 
ἸΤη64., Δἰ(ἸηρῸ 178, 31. 170, 5 

προσγενής τύρ, 14. τού, 2 
προσεδρεύω οὐτὴ ἀαΐ. ρεΙβδοηδα 187, 3 

τῇ πόλει 207, 14 
προσεταιρίζομαί τινα 124, 5 τινά τινι 

ι86, 33 οὑτὴ φσεη. τὸν ᾿Ιουστινιανὸν 
προσεταιρισαμένη τοῦ ἀτόπου κέρδους 

179, “6 
προσεφευρίσκω 18, 1ῇ 
προσεχεῖς πατέρες ὩΟν 551 Π1 ΡΥΘηϊα5 

214. 2 

προσηγορία 245. 4. 27, 25. 537) 12. τ 
6, ἃ..ὄ ὅ7, 3. 124. 32- 130} πη τὸ 
23- 105, το, 220: ΤΊ 

προσηγορικόν ΟΡΡΟΗη. κύριον 37, τῇ 
προσήκω δοςθ6ο τινί 225, 29 
προσίημι: προσήκατο 82, 12. 117, 9 

προσηκαμένου τϑύ, 15 
προσκαρτερέω ουτὴ ἀαί. Ἰοσὶ 30, 13. 134; 

προσκλίνω ίανξο, τηρφα., οὑπὶ ἀδΐ. 181, 

πρόσκομμα [το3. 24] 
προσκυνέω 41, 13. [44,9 1] οὑπὶ ἀαί. 

185, 9 
προσκύνησις : ἐν ταῖς κυρίαις τῶν προσ- 

κυνήσεων ἡμέραις 173, τ8 
προσλαμβάνομαι γαμβρὸν ἐπὶ θυγατρί 

δ. 1 
πρόσληψις [81, 20] 
προσομιλέω πόνοις [τ1, 20] 
προσορμήσεις 5ἰδίϊοη 5 δα ᾿1{π|5 τού, 13 
προσπάθεια πρός τινὰ 13, 4 προσπαθείᾳ 

ἢ ἀντιπαθείᾳ κρίνειν 28, 17 
προσπαίζω : ταῖς ἀκταῖς προσπαίζοντα 

(πελάγη) 40, 8, οἵ. ἄτερ. ΝαΖίδῃΖ. 1, 

Ρ- 4788 
προσπάσχω τινί ἴανεο 4]1Ο] Γ4, ΤῸ 
προσπίπτω οὐτὴ ἀαΐ. 2321, 26 1.4. ἱκετεύω 
ΟΠ 11: [42; 28] 

προσποιέω Δάϊπηρο 141,33 πιεᾶ., ἤηδοῸ 
προσποιεῖται τὸν ἀσχάλλοντα 137, 29 

προσποίησις 5]Λ ]Δί1ο 138, 9 
προσρέω σοῃίαρ!ο τινί 203, 24 

προσρήγνυμαι τῇ γῇ 14,1 
προστιμάω τί τινι Το0, 22 τινά τινος 223; 

252: 2201 51 
προστυγχάνω : προστυχών 174; 22. 183, 

6. 105: 24 τὸ προστυχόν 585, 21 
κυρ ἸΠΒΌΡΘΙ ἀδοὶρῖο [1τ28, 

30 
πρόσφυξ βασιλείας ῥωμαϊκῆς [τ5, 13] 
προσφώνησις ΔΙΪοσ1οΟ 110, 12, 22, 28, 

2 
πρῶ, ΔΑΜΑΣΝΣ ΙΝ λόγος 25. 27 
προσψαύω οὐτὴ σεη. 18ό, 2 
πρόσω: οὐ πρόσω δύο τούτων χρόνων Το 

δηΐθ ῃο5 ἄποβ δῆηοβ, ἰηΐγα πος Ροβ- 
ΤΥΘΠΔ ὈΙΘΠΉΪ ΠῚ 178, 12 πρόσω οὐ 
ΠΟΠ ΔΙΠΊΡ]15 205, 26 

προσωπεῖον 24, 25 
πρόσωπον 31, 9. ὅὃο, 2 ἐκ προσώπου 

τινός 2οδ, 4. 240, 29 
προτεραία (ἡ) ἱστορία, ἀ6 Ῥτίπηο 10 1Ὸ 

ΠΙβίουαθ σα διοίου 61, 12 
προῦὗπτος 203, 30 
προὐφίστημι [2οο, 10] 
πρύμνα: ἐπὶ πρύμναν ἃ ῬΌΡΡΙ 145, 20 

πρύμναν κρουσάμενος 145,5 24 
πρυτανεύω τὴν ἐπισκοπήν 68, 1. ΙΟΟ, 31 

τὰς ἡνίας 215,0 



πρωτοτύπως ῬΥδΕΟΙριδ 18, 23. 20, 10. 
ΟΝ, 12 

πτυκτίον ΙΓ. [Δ Ὁ6]1146 138,14 
πύξ, λάξ, παίει, βαίνει τό, 21 
πυράκτωσις: ἀέρων πυρακτώσεις 30, 21 
πυρίφλεκτος γέγονε 1.4. ἰσΙ ΠΟΙ ιιβίιι5 

εϑί τηιύ, 20 

Ῥάδιον 1.4. ῥᾳδίως ὅᾳ, 27 
ῥανὶς αἵματος 134, 18 
ῥαπίζω τῇ χειρὶ κατὰ κόρρης 184, 20 
ῥάπτω ἐπιβουλάς τινι 123, 28. 1709, 21 

μηχανάς 174, τ8 
γαϊαίϊνιιβ οιπ ἄν εἴ σοηϊππηοί. [102, 20]. 

5506. 1 οσεῖ., εἰ ορίαεϊνο 110,1; 6. 218. 
ΙΟ. 234, 4 

ΝΕ τεσ ὅγ, 3. 124, 18 
ῥίπτω ἀεϊοϊο 232, 8. 

201, 22 
ῥοπὴ 7, 33. 31,) 24. 207, 5 τελευταία 

ῥοπή Υγοῦβ τύ, 24. Ιοο, 5 θεία ῥοπή 
πὰ 2. ἐτ46,, 28. 217, 10. 221, 
4 ἡ ἄνωθεν ῥοπή 33, 5 

ῥοῦς (ὁ) τῶν νοημάτων 1ΟΙ, 29 
ῥυθμίζεσθαι τὸν λόγον λόγῳ τοι, 6 
ΠΤ τλτ 6΄' 178; 25: 188. ἘΔ. 212,3 
ῥύσις γαστρός 178, 21 
ῥυτήρ βαρθι]υτη 184, τό. 230, 1Ο 
ῥυτιδόω Ρᾶ55. 23, 10 
θυσίν 222.) 12 

233) 23 ἀ1551]Ρ0 

Σαγηνευθέντες σΔΡΙΪΝΙ 37, 27 -τὰ 218, 

19 
σάλος τηθίδ ρου. 2290, τό 
σαφήνεια 121, 33 
σαφηνίζω 138, 17 
σβέννυμι: σβέσαι 56, τό σβεννύειν τῇ 8, 
ΤΩ 
σέβας 38, 24. [58, 23, 27]. 142, 4 
σεβάσμιος τος, 28 
πεσε 2, 1. 145; 82. 1585) 31. 171. 4. 

515. 18. 227; 4. 14. 3... :298.}0 νἱδ 
κλόνος 

σείω Ρ455.., 46 ἴεγγαθ τηοία 65, 21 
σελαγίζω 24, 19. 25» 2. 173. 20 
σεμνολόγημα τηαϊεϑίας 37, τό 
σεμνοπρεπέστερος 222, 22 
σεμνότης τῶν τρόπων 41, 23 
σεπτός 23, 11 
σηκός ἰεΙΏρΡ] τὴ 26, 3. 40, 26. τοϑ, 1. 

18ο, ὃ 
σηκρητάριος 8ύ, 17 
σημεῖον : ἐν σημείοις τι ἔχειν «Α]Ἰ4πϊα 

ΠΟΙ5 Ἔσχοδρίαπι ΠΑ ΌΘΥα 74. 24. 757 1ἢ 
Ῥίαγ., ταϊγάσα]α 182,15 

σιλεντιάριος 61, 19 -ρίων σχολή 125,9, 12 
σιτηρέσιον 51, 22 
σίτησις δημοσία 140, 2 
σκάμμα: διὰ τῶν αὐτῶν ἦλθε σκαμμάτων 

132,) 3 μοναδικὰ σκάμματα 201, 31 
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σκαπανεύς [οΞ5οΥ 203, 33 
σκέμμα ἀφ] όγαῖϊο 8ο, 4. 213, 7 
σκηνή ἰθῃηϊου πη 122, 190 (κοίτη ΔΑ) οἱ 

ἀπὸ τῆς σκηνῆς ϑοδδηΐοὶ 226, 9 
σκόπελος 233, 21 
σκοπέω αὐτὴ ἰηΐ. [46, 17] σκοπήσωμεν 

220, 28- 250. 39 
σκοπός: τὰ κατὰ σκοπόν 120, 21. 

ΓΙ 
Ἰσκοτίως 09, 11. 183, τό 
σκρινίον: τὰ καλούμενα εἰδικὰ σκρινία 

137, 20 
σκώληξ τό, 25 
σμικρολόγος ῬδΥΟϊ5 140, 19 
σμύχω 130,1 
σορός 40, 27. 41, 8,30. τό, 23 
σοφίζω ϑαρἰαηίομη τεάάο 5, τ πμιγεά. 

ΠΟΙ ΘΗΪΟΥ 1739 19 Εεἰπάο τὴν μάχην 
210, 21 

σπάνις ὀμβρίων ὑδάτων 53,22 
σπάργανον : ἐκ σπαργάνων 6, 2 
σποδιά τ58ὃ, 30 
σποράδες τϑ8ύ, 32. 230, 29 
σπουδάζω συγ ἰηΐ. [112,17] 
σταθερός: τῆς μεσημβρίας τὸ σταθερώ- 

τατον 18Ὲ; 30. 212, 17 
στασιώδης 52, 13 
στέλλω: τὴν κοινὴν τῶν ἀνθρώπων (νε] 

τὴν πάντων) στέλλεσθαι πορείαν 1.6. 
ΤΟΥ τὴν 1ὐ 158. 20 

στέφανος ΡΪυγ͵Α]. 146, 22 
στιβάδες 231, τ8 
στοὰ βασίλειος 27, 24 Καλλίστου 27, 28 

᾿Ανατολίου ,)8, τ ρΡογίϊοιι5 ΑΠίοο δ 6 
στοχάζομαι σοηΐοϊο, οἴη} ὡς εἰ ἰπ4. 25, 

22 
στοχασμός σοηϊξοίαγα 26, 22 
στρατεία, ὧδ τηὰηθγα δουτπὶ ααὶ ΟΠ ͵ γ95- 

ΔΥΡΎΓΙΠῚ ΟΟἸΠ ΡΘΕ αηΐ 137, 21 
στρατιωτικός 1.4. στρατιώτης 509,15 ἀνήρ 

236, 12 ἄρχων 231, 31 
στρατολογέω 200, 30. 2209, 5. 234; 31 
στρατόπεδον, ἀξ ἀι]ὰ ᾿ΠΠἸΡΘΙΔΙΟΥΒ 52, 21. 

[ύο, 14] 
στύππιον 64. 25. 175, 20 
συγκάθεδρος 42, 12. 67, 27 
συγκαίω Ρᾶ55. 173.» 29 
συγκατάθεσις 53, 19. Τότ, 23 
συγκινέω τού, 24 
συγκλητικός 73, 14 
σύγκλητος (ἡ) 68, 2. 144, 31 ουτη βουλή 

44. 2Ξ.. 124, 21. 208, 3 
σύγκλυδος 55, 10 
σύγκρατος: τὸ αὐστηρὸν αἰδοῖ -ον 203,1 
συγχώρησις: κατὰ συγχώρησιν ῬεΥ σοη- 

ΟΘΘΒΙΟΠΘΠΊ 46] 231, 12 
συκοφαντέω Ρᾶ55. 179, 28. 107, 17 
συκοφάντης 130, 190 
συλλειτουργός [1ο, 4. 11, 17] 
συλλούω τηρά. 321, 1Ὶ 

172; 
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συμβαίνω: συνεβάθησαν 92, το 
συμβάλλω τὰ ἐσόμενα 58, 2 
σύμβιος ἸΧΟΥ͂ 232, 25 
συμπολεμέω Ρ485. [1ο5», 5] 
συμπτώματα οδϑι [τὖ, 1, 3] 
συμφθείρω, ἀθ σοποιθίία αὐτῇ συμφθα- 

ρείς 54. 11 
συμφωνέω Ρδοϊβοοῦ, ρΡᾶ55. 7» 3 
συμφωνία Ρ]υγ. 180, 19 
σύν: σὺν καί 5ΔΕρΊ᾽551Π16 54, 27. 64, το. 

109; 12. 143, 22 6εί. 

συναγελάΐζω τηρδα. συ ἄαἰ. 123, 22 
συναγωγή ςΟἸ]δοΐι5. 138, 26 [(ΘΙΡΙ]ΠΠῚ 

Τυ δ θουύιτ πη 22, 14 
συναίνεσις ΟἹ, 30 
συναιρέομαι 1.4. συναίρομαι 217, 10 
συνακμάζω 25, 12. 157,| 20 
συναλίσκομαι 213, 6 
συναμάομαι 1τ74, τό 
συναναγράφω Ῥᾶ55. 142, ἢ 
συναναλαμβάνω 210, 5 
συναναπλέκω Ῥᾶ85.ν ΘΟΠΗ͂ΙΡΟ 215, 27 
σύναξις : ἀρχιεπίσκοπον τὰς συνήθεις συν- 

άξεις ἐπιτελοῦντα [57, 30] 
συναριθμέω Ρᾶ55. 88, 13. 122,17. 136,6 
συναρπαγή: τὰ ἐκ συναρπαγῆς γεγονότα 
Τοῦ, 27 

συναφομοιόω Ρᾶ85. 30, 25 
συνδιαιτάομαι τγ8, 31. 179. 3 
συνδιατίθημι: τοῖς καιροῖς συνδιατιθέμενος 

ΤῊ, 8 
συνδιοικέω [το4, 18] 
συνδρομή [81, 26] 
συνείδησις 77, Τὸ 
συνέκδημος 7, 20 
συνεκλαμβάνω 5ιτηι] ΕΧοΙρΙΟο 70, ὃ 
συνεκτικός ῬΥΔΘΟΙΡΙΙ5 18, Δό. 144, τό 
συνεπιλαμβάνω δἄϊανο 67, το τη64. 231,1 
συνέχω: τὸ πολὺ τῆς τυραννίδος συνέχων 

ΡΙΑΘοΙραθπτη ΤΟ, ἔδοιΟἢ 5 ὑγγδηηϊοδα 
135,9 Ὀᾶβ5. ΟΟΠΊΡΙΘΠΘΠΔΟΥ 155.1 

συνήθεια, ἀ6 Ἰίησιαα νυ]ΡΑΥ 170, 26. 207; 
16: 210. τΔ 

συνήθης [575 30] οσὕτὴ ἄδἴ. 41, 31. 182, 
12. 15 

σύνθεμα ἰεϑθεῖα 163, το, 12. 171, 18 
συνθήκη : ὧν (συλλαβῶν) ἡ συνθήκη λέγει 

τάδε ΤΟΙ, 4 
᾿σύνθυρος νἱοΐηιι5 215, 7 
συνιστάω: συνιστῶντα τού, 20 
συνοδικῶς 30,1 
συνοδοιπόρος 230. 32 
σύνοικος 46 ΠαΠΊ1Π6 ἀἸοίμτη 1323, 19 ἸΧΟΥ 

Ιύο, 15 
συνοράω 5ἰαῖμο 234, 28 οὐτὴ ἰηΐ, [44, 

28]. τῇὴ8, δι. τϑο, 530 
σύνταγμα ΟΡὰϑ 6Ι, 32 
συντακτήριος λόγος πρός τινα οταίϊο να]6- 

αἸοίουϊα 191, 26 
σύνταξις τραϊίπ5, Ρ]αγ. 180, 2 

ΕΝΑΘΚΙΌΒ 

συντελεῖς (οἱ) 144. 23. 203, 585. 225. 
οἵ. οἱ συντελοῦντες 200, ΤῸ 

συντίθεμαι οὐτὰ ἀαἰ. 556 ΠΟΥ 853, 11, 12 
συνυφαίνω Ῥᾶ55. 9, 20. 162, 7 
βιρου]αίνα ρ]εοηδβίϊοα μάλιστα τάχιστα 

2109, 23 ἐς τὰ μάλιστα ἱκανώτατος 
234,1 ποίδηαδ ἐς ὑπεροχὴν εὐπρεπέ- 
στατος μᾶλλον ἤπερ εἴς. 209, ΤΟ τὸ 
πάντων παραδοξότερον 177, 20 

σφαγιάζω 143, 32. 238, τὸ 
σφετερίζονται τοὺς πολλοὺς πρὸς τὰς ἰδίας 

ἀσεβείας [120, 15] 
σφριγάω Ῥατίϊο. 21, 31- Τὴ. 51. 2. 

σφῶν -τεἑαυτῶν 24, 28. 31,21 4]. σφῶν 
αὐτῶν 130,20 σφίσι το, 17. 42,12 (εΐ. 
Ξξεσφῶν: σὺν ταῖς σφίσι ῥίζαις 27, 9 
σφίσιν αὐτοῖς 37, 8 -τεἀλλήλοις [τ56, 
27] σφᾶς 30, 4. 21, 5 δε σ . 
αὐτούς 30, το 

σχέδη: ἀπὸ σχέδης ἀναγνῶναι 86. τ7 
σχεδιάζω: χώματα εἰς ὄρη σχεδιασθῆναι 

27, το στιβάδων σχεδιασθεισῶν 231. τὸ 
σχῆμα 122,10. 150, 2 τὸ ἁλουργὲς σχῆμα 

67, 9. 130, 3. 153» 24 
σχηματίζομαι τὸ εἶναι γυνή 133, 20 
σχολάζω οσὐτὴ ἀαΐ. ταὶ 131, 27 περί τι 

τόρ, 17 1.4. ἡσυχάζω [τό, 1] 
σωματοφύλακες 153, 9. 1το0ύ, 29 
σωφροσύνη Ρυά!οι(ἴα 54. 17. 107, 23 

Τάγματα στρατιωτικά 36, 15. 225, 3 ἑῴα 
22. 33. 27, 52: 225. Σ 

ταξιάρχης 205, 25 ταξίαρχος 225; 1ὃ 
ταραξίας ἰὰγυ]εηΐιι5 δαίμων 213,0 
ταχύς: λόγου θᾶττον 64, “6. τῇ5, τό 
τεαῦό, 8, 22. ἢ, τί. 8, Ὁ: 0, 17. 10. Ὁ 

οἴ 58 6] 551:1ὴ6 
τεῖχος (τὸ μακρὸν) 126, 20. 228, 22 
τεκμαίρομαι σΟΠ]ΟΙΟ, οτπὴ ἰηΐ. 37, 7 
τεκμηριόω 25, 25. 27; 21. 50, Τὸ. 60 

19. 182, 12 
τελαμῶνες ἴαβοϊδΕ 158, 2 
τελειόω Ρά455. [19, 8] 
τελείως [61, 5] 
τέλεον 30, 23. 32,1 τελεώτερον [44,5 27. 

όο, 7] 
τελεσιουργέω: τοὺς καρποὺς τελεσιουργη- 

θῆναι 54, 2 
τελέω σα]θῦτο ἑορτὴ τελεῖται “6, 8 αἰ{τ]- 

ῬιοΥ τελέω εἰς ἱερωσύνην [68, τ, εἴ 
43,9. 1 ΠΙ51 μος ἰΙοοο τελέω οτπὶ 8οοΟ. Ξε 
ΟΌΘΟ] οἱ ἐς πρῶτα τοῦ στρατοῦ τε- 
λοῦντες 220, 7 οἱ ἐν ἀξιώσεσι τελοῦντες 
2ο8, 30 ἀ σερθιυβ 5δουῖβ τὰ τελούμενα 
40: 2,5. 41 Ζῦ θο, Ὁ 

τέλος ἀϊρηῖίαβ οἱ ἐν τέλει [81, 3] νεοίσαὶ 
ὅ4, 14. 137, 4. 209, 21 τέλη σππος 
τιωτικά. 22. 34. 37) 5 ϑανειθ- [128 
14] εἰς τέλος [129,27] 
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τέμενος 6 ΠΡ] 11} 23, 32. 32) 27. 40, 14. 
180, 12 

τερατεύομαι [48, 9. το, 6] 
τεσσαρακοντάπηχυς κίων ΘΥΓΊΘΟΙΪΒ 22, 

ΠῚ 24, 11 
τετραετηρίς 137, 17. 130, 11 
τετράπυλον 124, 29. 128; 4 
τεῦχος ᾿ἸΌΘΥ 210.) 15. 240, 30 
τῷ ὕ, 28. 14. 0. 17, 21. 52, 28 

Τηρά. 38, 1 
τέχνασμα ΡὈΪυΓ. 20, ΙΟ. 130, 22 
πον 21, 1ο. 53, 20. 130, 26. 1τό2, 5 
τηνάλλως 5, 13. 20, 7 (2) 
ππιναῦτα 17, 21. 22, 21 ἃ]. τὸ τηνι- 
ΡΤ 12. 11. [57. 11] 

τιάρα 24, 27 
τιμαλφής 222, 17 
τιμωρία 1.4. ὀργή, αἱ νἱά., 51] νεζὰ εϑὶ 

Ἰεοίῖο [1ο5, 10] 
τις Ἰηῖγα σεηβί. δυίσα}} εἰ σα ρβί. ΡΟηΙαΥ 
ΠΝ τ 50..158,.093.. 170,.20. 176, τῇ 
σαί. δάϊδοίιν!β ᾿πΠρΊτΓ 32, 9. 41, 34. 
ΙΟΟ, 12. 180, 8, τό ςεί. εἷς τις 181, 28 
5 τοῦ, 12. 170, 25. 182, 21 εἴ τῷ 
50. 5. 156, 1 ἅττα 18, 30. 156, 26 ἕν 
τισι μὲν---ἔν τισι δέ 177, ἢ 

τίτλος 20, 22 
τμήματα αἰξοϊάϊα [τ26, 23] 
τοιγαροῦν ρῬοξίροῃιίαγ [6ο, 24]. 130, 19. 

1ΠῚ. 15. 1ύ2, 18 ὈΥΔΟΡΟΙΙ ΓΙ ΟΣ, 14. 

76, 29. 79, 5 
τοιοῦτος ἴεγε 1.4. οὗτος 86, 14 εἰ ἰογβδῃ 

178, 5, 7 
τοιουτῶδες 1528, 24 
τολμητής 18ο, τό 
τόμος ερ᾿βίοϊα 1,60 15 ρΡᾷραβ 38,31. ΟῚ, 

ΕΠ τ, 15]: τ04, 20. 120, 12. 1206, 
π ππις. 

ΤΟΠΟΤΉΡΉΤΉήΞ ΥἹΟΔΥΪΙ5 ΡΑΡΔΘ 91, 3, 13 
τραγῳδέω ἰταρσίοα ῬΥΟΟΪάΠΊΟ, Ρᾶ55. ΟἹ 

τη. [18 12] 
τρακτεύω ἰταςῖο, Ρ455. [6ο, 29] 
τρανός : τρανότερον (τρανώτερον ΑἹ 18ο, 

2 
πα [48, 22] 
τράπεζα ἱερά “τό, 2ο τιμία [238, 3] ἀρ- 

γύρου “οὔ, 35 ἀργυρίων “5206, 17 
τριβὴ τοῦ καιροῦ τ84, 6 
τρίβος: τρίβον ἐπιτηδεύειν 21, 24 
τρίβω: τοῦ καιροῦ τριβομένου 37, “ὃ τε- 

τριμμένη ὁδός “1, “6 
τριβώνιον 20, 29 
τριήμεροι 30, ἢ 
τριμηναῖος [8, 4] 
πρισαϊος 55, 28. τ78, 23. 186, 32 
τρόπος: οὐκ ἀπὸ δὲ τρόπου Ἰοη ΔΞιΓά τ 

ἔπους 134» 24 
τρόφιμος ΔἸ ΤΏΠΙΙ5 10, 13 
τρυγάω νἱπάδτηηϊο, ἀ6 βαησιίης 5. Επ- 

ῬΠοιηΐδα ἀϊοίαπη 40, 34 

τυπόω ἀξοεΥηοΟ, Ρᾶ55. 61, 25 
τυραννέω ΑΟΙΏΪΠΟΥ, ΟἰΠ] Θ6η. 31, [2 

{γγαηηϊθπι οΟὈίη6ο, 050]. 123, 3,31. 
140, ὃ συ πῇ 8οο., σοηΐγα Δ]]α 16 ΠῚ 145; 
Ι Ρᾶ55. 100, 4 

τυραννίς 163, 14. 230, τ ἴῃ ὈΟΠΔΠῚ ΡΔΓ- 
ἴθ) 209, 12 τυραννὶς Ζήνωνος 1.6. 
οοηΐζα ΖΕΠΟΠΘΠῚ 114, 24 κατὰ Ὃὧρ- 
μίσδου 233, 13 46 Τ]]Δηο ἀϊοίαπ 26, 
1 

τυρεύω πᾶσαν ἐπιβουλήν τινι 130, τὃ 
τύχη: διὰ τῆς τύχης τοῦ ἁγίου Σεργίου 

[2358.. 20:.2538;.6] 

ἽὝαλος (ἢ) 185. 29 
ὑαλουργός 185, 23 
ὕλη ΡΙ γα]. 28, 1 
ὑπαγορεύω ἀϊοῖο, βιιαἄδο [46,. 22]. 52, 

27 
ὑπαγωγαί “τό, 12 ΟΡΡοη. ταῖς διώξεσι 

1457) 10 
ὑπαίθριος αὐλή 24, 1ο. 27, 23 ΡΟΪυγ. 181, 

9 οἶκος 40, τό τὸ ὑπαίθριον 24, 15 
ὕπαιθρος αὐλή χοῦ, 27 

ὑπακοή 21, 32 
ὑπαναχωρέω 64, 54 
ὑπαντάω πρός τι 10, 3 οἰ 866. [39,9 24]. 

145,9 4 οὐὑτὴ ἀδῖ. 221, 24 8050]. 45, 18 
εἱ ἔούβδῃ 9, 9 (Ζ) 

ὕπαρχος 22, 19. 28, 18. 241, 2 τῆς αὖ- 
λῆς 28. τὸ: τη) 27: ἐδ; 5: τοῦ; τὸ 
τῆς Αἰγύπτου ττο, τὸ 

ὑπασπίζω τινί 5ουςἔεγ, ρῥγοίεοϊου 5 Πὶ 
120.) 18 

ὑπασπιστής 30, 3. τού, 28. 228, 28 
ὑπέκκαυμα 55, 17. ΤΟΟ, 1 
ὑπέρ: ὡς τάφων ἄνευ νεκροὺς αὐτοὺς δο- 

κεῖν ὑπὲρ γῆν ὁρᾶν αἰ 51η6 ΞΘΡΌΪΟΙΓΙ5 
[ποχΐ 05] οὐθάθυθβ δῸ5 υἱΐγα [θυσαιη 
νάεγα 30, 5, ἈΌῚ Παβοϊηγι15 δῇ νεκροὺς 
στὴ Α φῬοίϊι5 γα θημπτὴ δῖ 

ὑπερακοντίζω [46, 21. 50, 8] 
ὑπεράλλομαι τὸ τεῖχος 174, 27 
ὑπερασπίζω οὐτὴ ρ6ῃ. 187, 1. 2145) 17 
δὑπερβλέπω ἀΕ5ρΡΙΟῖο 224; 24 
ὑπερδέξιος : ἐξ ὑπερδεξίων 174, 27. 207; 

Ὁ.,,232.. 12 
ὑπερθέσιμος, 46 ΞΡΕΓΡοβιίίοηβ ἰδ πη1 

τὰς καλουμένας ὑπερθεσίμους πράτ- 
τουσι 30, 6 

ὑπέρθεσιν (τὴν) ποιεῖσθαι Υτλογᾶτη ἴδοοτα 
[75» 24] 

ὑπερκαταβαίνω 233,24 
ὑπερμαχέω τηύ, “6 
ὑπερμεγέθης 20, 13. 24) 19. 40, 15. 126, 

32 
ὑπερπηδάω 174, 17 
ὑπερφρονέω οὶ ἀοο. 210, 6 
ὑπερφυής 42, 1 ὑπερφυὴς γερουσία 45,10 

ὑπερφυεῖς ἄρχοντες 85, 4 
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ς , ὑπέρχομαι τὸν θρόνον το4, 26 τὸ πάντων 
καταγώγιον 1.4. ΤῊΟΥΪ 1Ο9, 17 δώροις 
τινά Τοῦ, 33 

ὑπερῷον 40, 23 ΙΓ. 37, 26. 18ο, 21, 27 
ὑπήνη: τὴν ὑπήνην καθειμένον 24, “6 
ὑπισχνέομαι τὸ εὔελπι 54, 21 
ὑπό οὐπὰ σϑῆ. γεσεηΐθ ρᾶβϑῖνο ναὶ νεῦθο 

ΞΟ σα Ξ5. ὁ, ὍΣ, ΣΥΝ" 113) 14 αἱ: 
ΒΙΠΠΠΓΕΙ Οἰπ αἰδΓ. ὁ; 2. 17, 18. 20, 
11. 110) 20. 60εἰ. οἰ Π40-, (6 ἸΟΘῸ 
27, 31 ἀἂδ ἰϑιῆροια ὑπὸ τοῖς χρό- 
γος 2305 ἡ- 55, 21: ὁδ, τὸ- 124. τῷ: 
134) 25 Εἴ 586 ρ15ϑ1π|86 αὐτὴ δοο., ἀ(α 

Ἰοοο [τό, 5]. 40, 23. [43, 3] ὑφ ἕν 
5101} 65, 14 

ὑπογράφων (ὁ) Δ΄ηΔΠ ΙΕ 515. 239, 26 
ὑπόδικος οσυτὴ ἀἄδἰ. 209, 3 τῇ βασιλείᾳ 

Ιδεβαθ πηδιθβϑίδίβ γεὶὶβ 223, 10 
ὑποθήκη ΟΟΠΒΙΠΠΠΠ) Ι1ΟὉ, 11. 124, τό 
ΡΥ, 146, 18. τ6ό, 3 

ὑποκλίνω [1τ11, 26] 
ὑποκρίνομαι 5ἰτημ]ο 183, 12 τὸν αἰδού- 

μενον 183, 22 
ὑπόληψις ΟΡΙΠΪοΟ [81,2] 
ὑπόμνησις ΔαΥΩΟΏΙΟ [15,9 20] 
ὑπομνηστικά ΟΘΟΥΩΥΩΟΠΙΙΟΥΔ 117, 29 
ὑπονοστέω Υξοθ6ο 227, 17 
ὑποπίπτω ἐπιτιμίῳ [45,5 12. 104, 10] 

τοῖς κανόσι 77; 12 
ὑποσαίνω 150.1 
ὑποσημαίνομαι 5 ΌΒΟΙΙΡΟ 44) 23. 70, 18- 
1. Θὴ. 29 

ὑποσημείωσις 5 ὈΞΟΙΡίΙΟ 8ο, 26 
ὑποστέλλειν ἑαυτόν Οσου]ΐαῖα 56 183, 21 
ὑποστηρίζω 101, 20 Ρ885. [62, 23] 
ὑποστορέννυμι: ὑπεστρωμένα πεδία 40, 4 
ὑποσύρω [235,23] 
ὑποτίθημι ποιναῖς τότ, 26, εἰ ἴοΥ5. 182, 

τ (2) 
ὑποτοπάζω 5 5Ρ]ΟΟΥ, οατὴ ἰηΐ. 1755 25 
ὑποτοπέω τ7ό, 4 
ὑπούλως [128, 21] 
ὕφεσις καὶ ἐπίτασις τῶν ὁρμῶν 215, Το 
ὑφήλιος: ἀνὰ τὴν ὑφήλιον πᾶσαν 41, τ8 
ὕφος (τὸ) τῶν δεήσεων [6ο, 20] 

Φαιδρότης σαιαϊπτϊη 138, 21 
φαιδρύνω 5Ρ16 πα] ἀπτὴ γεᾶάο 130, 34 
φαντασία [το3, 6]. τού, τ. [113, 11]. 

209, 1 ὈΪ 1. 145, 15. Ιρ0ύ, 21 
φαρμακοποτέω 240, 13 
φάσις ἀϊοίατη 70, 20 
φέρω: φέρε Ἰτηρεγαίΐνο νῈ] βιθιπποίϊνο 

Πογίαϊ. βᾶθρε Ῥυδθῆρισ 23, 31. 28, 
13. 36, 5. 133, 16 οεῖ. ἡ ἐνεγκαμένη 
56; )., Ἐ25,) 20. 34} 2 7 

φημί οὐπὴ ὡς εἴ ἱπά. 21, 26--29. 44, 18. 

όρ, 33 
φθάνω οὐτὴ Ῥαγΐ. 22, 14. 23, 30. 50, 28. 

121) 16 οὐχ ἰηΐ. 26, 2ο Ῥεουβηΐο, 

ΘΌ5ΟΪ. 8, 30. 0.1. 2 ΟὟ δ. ΒΥ ἢ 
117, 22. [22], 15] ἐπί τινὰ [τοϑ, 28] 
Ῥυδδνθηϊο οὕπὶ δος. 8; 20. 37, [5 τ 
2ο5, τό ὁ φθάσας ῬΥΪΟΥ͂ 18, 25. 10; 18- 
79. 28 ἤδη φθάσας ἴάτὰ δῃίθα [75, 19] 

φιλομαθής “ὃ, 2 
φιλονεικότερον ἢ, 33 
φιλοπονέω ἀΠΠἸσοηΐεΥ εἰαθοῦσο, 4050]. 63, 

285 
φιλόπονος 174᾽11. 218,4 φιλοπόνως 12, 

11 φιλοπονώτατα τό2, τ 
φιλοσοφέω: τὰ πεφιλοσοφημένα 202, 32 

οΟΡεδίδπὶ ἄο τὸ ἀπαθῶς ἐσθίειν φιλοσο- 
φοῦσι 31, ὃ 

φιλοσοφία 25, 15 
φιλοτησία: τὴν φιλοτησίαν προπίνειν 

(προσπίνειν Α) 19, 22 τῇ φιλοτησίᾳ 
δεξιοῦνται 32, 13 

φιλοτιμέομαι ᾿ΔΥρΊΟΥ, οσατὴ ἀ αἴ. Ρ615., Γαΐ, 
Ῥᾶ55. φιλοτιμηθήσεται [111, 29] 

φιλοφρονέομαι 234, 13 8ΟΥ. Ρ455. 170, 6 
φιλοφροσύνη 32, 13. τού, 26 
φλεγμονή 53, 27 
φλιά 25,1 
φονάω 210, 15 
φόροι νεοίϊρα]ϊα 64, 13. 1445 24, 28 -- 

ἐπέτειοι τόδ, 21 
φόρος ἰογαγη 27, 30. 65, το 
φορυτός Ρ]υγ. 65, 30 
φρενήρης 183, 5. 207, 21. 214; 28. 234; 

21 
φρενῖτις νόσος 2Ο7, 22 
φρενοβλάβεια [48δ, 28] 
φρίσσω οὐτὰ δος. [58, 29] 
φρονηματισθείς τόό, ἢ 
φροντιστήριον ΤΩ ΟΠ ΒΓΘΥΠΙΠΊ 22, 24. 20, 

28. 32, 258. 182, 18. 180} Ὁ. ΠΥ 
φροῦδος 170, 25 
φρυάττομαι ΞῈΡΕΙΌΪΟ 6, 26 
φυγαδεύω ἜΧΡΕΙ]]ο, οσαπὶ δος. εἴ σεη. ΙΟΟΙ 

134) 18 
φυγάς : φυγάδων διαβολή ἴαραξ οΟΥΠΊΘη 

[τ5, 6] 
φυκίον ῬΙΌΥ. 40, ΤΙ 
φυλακὴ τῆς αὐλῆς το5, 8 ἐν ἐλευθέρᾳ 

φυλακῇ φρουρεῖν 223, 29 φυλακὴν περι- 
θεὶς αὐτῷ μὴ διαδράναι 155, 8 

φύλαρχος 23ὃ, τὃ 
φύσις: ἐν δύο φύσεσι [71, 2] ορΡοπϊζαῦ 

νΕΥ15 ἐκ δύο φύσεων 71, ὃ 
φύω: πέφυκεν οὐ ἴηΐ. 31, 7. 99, 185. 

230, 14 ὁ φύσας Ραῖΐεγ 20, 4. 18ό, 9. 
“τό, 30. 230, το 5664 οἱ φύντες τύο, τ8 

φωράω ρδ485. οὑτὴ ρατί. 44, 18. [τοϑ, 28]. 
1232, 23 σεί. 

φωτίζω, ἀε Ῥαρίίδηηῃο τῷ λουτρῷ τῆς 
παλιγγενεσίας φωτισθέντας τϑ8ύ, 8 

Χαίνω εἴς τι 32, 22 
χαλινόω πρός τι τιξδῖΑΡ ΠΟΥ. 224) 13 
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χαμαιδιδασκάλου (ἐς) φοιτᾶν 173, 13. 
178, 6. 185, 23 

χαμαιτυπεῖον ἸῸΡΑΠΑΥ 137», 11 
χαμερπής 99, 11 
χάος: χάη τῆς γῆς 171, ἢ 
χαράδρα 157, 22 

χαράκωμα [164 18, 19] 
χάρτης ἄγραφος 44, 22. ἴο, τό 
χειμάρρους 150, 18 
χείρ: χειρῶν ἄρχειν ῬΌΡΤΠΔΙΩ ᾿ΠΙΓΘ 171, 

17 ἡ ἐν χερσὶν ἡδονή τοο, Ι ἐκ χειρῶν 
214: 8 τὼ χέρε Α 213, 10 564 οἵ. 173, 

15 
χειροτονέω 223, 4. 20 θεοὺς... τῶν οἰκείων 

παθῶν χειροτονοῦντές τε καὶ ὀνομά- 
ζοντες 10, 17 

χερνῆτις γυνή ὅ4, “τ 
χερρόνησος 136, 25 
χιλίαρχος 225, 18 
χλαῖνα 2οϑ, 31 
χλευάζω [88, 27} 
χλοάζω τῇ πόᾳ 40, 4 
χορεύω 24, τὃ 
χορηγέω ἸΔΥΡΊΟΥ 33, 5. Ρᾶ55. 30, 2. 

Ι 
ΘΩ τοῦ σιτηρεσίου 51, 23 ἐπέτειος 

χορηγία τῆς μονῆς τ84, “ύ 
ποῦς (Ὁ) 174, τό, 23. 1785. 3 
χρειώδης 144, τό 
χρεών ἸΘΟΘ556 6558 00; 2 
χρεωστούμενον ὄφλημα [83, 24] 
χρῆμα 55, τό. 18ο, 8 ςεῖ. χρυσίου πάμ.- 

πολυ χρῆμα 1.4. πάμπολυ χρυσίον 140, 
3 κειμηλίων πάμπολύ τι χρῆμα τό, 
Ι0 5ΙΓΑΙ]ΠΠΘΥ 173, 19. 174» 21 

χρηματίζω νοςοῦ κεχρημάτικεν υἱὸς ἀν- 
θρώπου [ϑ8ι, 18] ἂξδ ἀδεῇὰ Απίοοῃθβη- 
50 ἡ πόλις χρηματίζει στὴ δορσι5. 
ἔτος εἴ υτη. οτάϊη. 63. 15. 131, 21, 
ΤΕ: 7. 1885’ 16. 227,8 Οἵ. 63; 2}. 

χρηματισμὸς τῆς ᾿Αντιοχείας ἀεαὰ ΑΠ- 
ἘΙοο ΐαα 159, 28 

χρηστηριάζομαι “6, 15 
χρονία φωνή νοχ 4186 αἴὰ ΑὈΠιΐ [114; 

Ι 
χρονίζω 184. 18 
χρόνος: χρόνῳ 30, 253 ΟΡΡΟΗ. καιρός 41, 

5) χρόνοι 1.6. ἔτη 178, 12. 170, 1ο. 

135) 

2ὃς 

152.21- 208,15. 200,20. 230.1}7. 240, 
19 χρόνοις ὕστερον “8, 30. [48,15] 

χρυσίον 20,15. 390, 4 
χρυσόπαστος 222, 15 
χρώς νῖάε ξυράω 123, 12 
χύδην 1597. τὸς 2ΟῚ, 22 
χύσις 200, ὃ 
χῶμα Δη,.10. 1745 285» 30, 232 σεΐ, 
χωρέω ἐςΞ- μεταβάλλομαι εἰς 53, το 
χωρίον ΟρρΡΙάμπτη 162, 22 
χωρίτης τ46, τό. 178, 9 
χωρογραφέω 180, 11 

Ψαλίς 68. σ. τϑδι 155, τ.) 5. 181. 
ψαύω: τῶν μὲν στοῶν πτῶσις οὐκ ἔψαυσε 

3 

ψεύδω: οὐκ ἐψεύσθησαν τῆς ἐλπίδος 25, 

24 
ψῆφος: ἁπάσαις ψήφοις 20, 24. 38, 17. 

61. 27: χἴ5, το Εἴ. 188. 2 
ψιλόω: τῶν ἀνδρείων ἐψιλωμένος 130, 21 

ψυχορραγέω [τό, 3] 
ψυχόω τῷ λόγῳ τὰς τεθνηκυίας πράξεις 5, 

21 σάρκα ἐψυχωμένην [8ι1, τ6] 

Ὧδε τοῦ χώρου 24, 27. 41, 29 ὧδε τῆς 
ἱστορίας 156, ὃ. 172, 29 

ὠδίς 183, 23 
ὠκύτης 30, 28 
ὡραΐζεσθαι τῇ θέᾳ τινός, 46 Ἰοςο 40, 6, 15 
ον ΘΙ: 52:.28 οεἴ. ὡς οἷόν τε 32, ἼΙ 

ὡς ἂν οἷός τε ὦ τ8ο, 11 ὡς ἄν σηὶ 
1π| 105 27.7.28: 40,.7.2) ἴα. ὀρίαῦν δἰ 
ἴη61ς. 2247. 15 Ομ σεησί. ΡΥ ΟΙΡΙ 
8.850]. 18. 17. τού; 28 δδῖ; ουμὶ 80- 
οὐϑαΐ. ῬΑΥΓΟΙΡΙΪ 230, 21 
τ τε  νἢ δ: τι ότὸ ἔς Τὸ} 
[ΘΙ ΡΟΥΆ]15 σαπὶ ἰηαϊσ. 17, 7 ἃ]. οὐτὴ 
ορίαϊ. γβρϑι το θη ᾿ηἀ]ο. 202, 26 οεί. 
ΟΠ]. σοηϑθοιίνα οὐΠὶ Πα. 22, 12 4]. 
οὐ 1 ἰν πτ8. 8; 22. τό. 287 11 δῖ; 
ὡς ἄν οαιιϑαηλὶ ΠηδΙΘ πη ᾿πάϊσαηβ5, σα τὴ 
ΠΟΠΙΠΟΙνΟ 145 19. 40, 24. 44) 13. 
173: τοῦ ἀϑὸ, “20. τἴθον ἢ δεῖ. δἰ 
ΘΟΏ1. '6ἐ: οὕ: 206, 210. δύχη ὁρίδξ. 8, 
5. “10. 28... 28.,. ὅν 22. 26. ὙΠΆ.  Α 
οδί, ροϑί ἰδθρυβ ὈΓΠΟ. 24, 231. 130, 
2 οεί. 
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8, 18 ἡμῖν ἴῃ τηᾶῖρ. ἃ 
18, 21 βουλόμενοι Α 
20, 16 νἱάε ᾿πάϊο., 5.ν. ἐνδόμυχα 
82, 11 νἱάβθ ᾿ηάϊο., 5.ν. ἀναφέρω 

τοϑ, 8. νἱάε ἱπάϊς., 5.ν. ᾿Ακουσσός 
(15, τ ἀκόλουθον (οοττεοί. ἰπ ἀκολούθως) ἐν ᾧ καὶ Α 
[22, 30 νἱάε 1ηάϊο., 5.ν. βραχύς 
123, 10 ἀπολειφθεὶς ργαερεῖ Α 
125, 25 προσαγορεύεται Α, αιοά ρῥγαδδίαϊ 
127, 16 τῷ ΡῬτδερεί ἃ 
120, 29 ν]άδ 1ηάϊο., 5.ν. Παλτοῦ 

2 ἅε]6 σοϊηχηᾶ 
156, 27 Ἰερε ἐνήνεκται 
159, 7 παραχαράττωμεν Α, Ἰία σοΥΡ6 
τό, τι Χοσρόη φήαεθείῖ Α 
τό, 6 νὶάς ᾿πάϊο., 5.ν. Σκηνῆται 
τό3, τ7 νἱάε ᾿πηάϊο., 5.ν. ἡσσάω 
171, τ9 νἱά6 ᾿πάϊο., 5.ν, Βουσελῖνος 

Ι νἱθ ᾿ππϊς., 5.ν. ἀναπνοαί 
18ο, 20 Ϊεσε Θεσσαλοῦ 
184, 18 νἱάε 1ηάϊο., 5:.ν. ἔχω 
109, 34 ἐν αθεῖ ἃ 
201, 29 μετὰ τόνδε πρὸς τὸν Α 

2 νὶάδ ᾿πάϊ]ο., 5.ν. ΓΕ μπουσα 
217. τὸ ἐκ, 
218, 21 νἱάδ ᾿πάϊ0., 5.ν. ᾿Αβοριγῖνες 
226, 21 ταύτῃ ΑἹ 
233, 1Ὸ νἱᾶε 1ηάϊς., 5.ν. Νίσιβις 
235, 2 νἱᾶδ 1πάϊο., 5.ν. ἡσσάω 

ΓΟΑΜΒΕΙΌΟΕ: ΡΕΙΝΤΕΩ ΒΥ 1]. ΑΝ (Ὁ. Ε΄. ΟΙἸΑΥ, ΑΤ ΤΗΕ ὈὉΝΙΝΕΚΒΙΤῪ ΡΕΕ55. 



ΒΙΒΕΠΕΕΝῸ ΒΥΖΑΝΈΤΙΝΕ,, ΤΈΧΤΟΈ 

ΕὈΙΤῈ ΒΥ 

Ι. Β' Βυγ, ΝΑ, τὰ, ἔ:Ὁ. 
ΕΕΈΒΙΟΝ ΟΕ ΤΕΙΝΙΤῪ ΘΟΟΙΨΈΘΕ, ὈΌΒΙΗΙΝ, ΚἘΕσΟΙΘ ΡΕΟΕΈΞΘΟΝ ΟΕ ΘΟΕΚΕΒΚΎ ΙΝ ὈΌΒΙΙΝ 

ὈΝΙΝΕΚΘΒΙΤΥ 

ΜΕΘΘΝ5. ΜΕΤΗΕΝ ἃ (Ο. δγε ᾿ἰϑδϑυϊηρ ἃ 5ευῖ65 οὗ ἰεχίβ οἵ Βυζαηίϊηθ Η]5- 

τουίδηβ, εαϊίεα Ὀγ ἘΠΡΊ5η δηα ἔογεῖρη βοΠο]αῖβ. [Τἰ σοηβϑίβ τη η]Ὺ οἱ ατξεὶς ἰαχίϑ, 

Ὀαΐ «ἰ5ο ᾿ποϊπθβ ἘΠΠΡΊ5ἢ ἰγαηβ] αἰ] η5 οὗ βδοῖηβ ΟΥθηΐαὶ νυ κ5  ΠΙΟἢ ἀγα ἱτηρογίδηϊ 

ΒΟΌΤΟΘΒ ἔΟΥ Βυζαῃίιηε ἢϊβίουυ. Τῇῆα ατεεὶς ἰαχίβ, γν]Οἢ ἀγα ἴῃ 411 οαβεβ Ῥᾳβ8α οἡ 

ΟΥΡΊΠΔ] βίαν οἵ Μ88., ἀῖξ δοσοιῃρδηϊθα ὈΥ Ὀγϊεΐ οὐἹ104] ποΐεβ, ἀπ ρυθοθαβα ὈΥ 

5Πῃοσί ᾿ηἰσοαποίίοηβ, σοηίδιηϊηρ [Π6 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἘΧρΙ Δ ῃδίΙοη5 85 ἴο {Π6 πηδίθσιαὶ ννΏ]Οἢ 

Παὰ5 Ῥθθῃ υἰϑεα [Ὁ [πε ἀείευτηηδίίοη οὗ ἴπῸ ἰεχί. Αὶ βρβοῖδὶ [εαΐυσε οἱ {Π6568 

γΟΪ 65 ἃΥα ΨΕΙῪ {]] 2, α]2ε65 (ὐγαφεζίαξές, τατηεα τ ἢ ἃ νίαν ἰο {Π6 Ποο]]δοίίοη οὗ 

τηδίεσιαὶ ἴου ἴῃς Ζεχζεογε ἑοέζς (ὐγαφεϊίαξίς οἵ ἴπ6 {πΐὰτθ. ἘδΟῆ νο]ππηα 15 4150 

Ῥτον θα νυ ἢ δῃ 27:αἴσχ γ67124771 δ 720771172147)}. 

Τῆς ΤΟΙ] θογαίίοη οὗ ἃ σοῃβι θυ ]α ὨΠΙΊΌΕΥ οἱ διηϊηδηΐ [ΟΥΕΙσ ΒΟ ΠΟ] β. Πὰ5 

Ὀδθβη βεουγεά. 

ΕΝΑΘΕΙσϑ, ς : : Ὰ : . ῬΕΟΕΈΕΒΘΘΟΕ [ἘῸΝ ΡΑΚΜΕΝΤΙΕᾺ οὗ 
Τλὲσε, απ ΤΟΒΕΡΗ ΒΙΡΕΖ, ομαῖρέ 
ἄἀβ οοὔΐβ δἱ 6 {Πῃ]Ἰνευϑ οὗ 
απεπί. [Χεαάν. 

ΘΕ υΒ (Ηϊβιοσία), : : ᾿ : “Ὁ. ΘΑΤΗΑΘ: [Δ αάνγ. 
ΟΗΒΟΝΊΙΟΙΕ ΟΕ ΜΟΚΕΑ,. ἱ - ἸΟῊΝ 5ΟΈΜΙΤΙ, ΕΠ: 
ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΕ ΡΟΚΡΗΥΒΟΘΕΝΝΈΤΟΒ, τ} ΒΥ ΒύΕΥ: 
ΕΟΤΗΕΞΒΙ5 Γ(ΉΒΚΟΝΙΟΑ, , ᾿ : . ΒΒΟΕΕΒΘΟΚ [ΑΜΒΕΟ5 οἱ Αἰ Εη5. 
ΘΕΝΕΒΙῦϑ; 1 ς : : : “7. δ ύκξνυ. 
ΟΈΟΒΟΘΕ ΡΙΒΙΡῈ5, . . ὲ .- ΤῸ ΘΤΕΕΝΒΆΘΗ, ΡΏ.10.; οἱ Οὐβσον- 
ἸΟῊΝ ΟΕ ΝΙΚιῦ (([ταηῃβ]αίεα ἴγοῃχ [(ἢδ 

ΕΤΒΪΟΡΙο),. : ; : Ξ ΕΓ ΉΗ- ΟΠΆΕΡΕΒ, ΜΙΆ, 
ΡΗΚΑΝΎΖΕΒ,. : ᾿ : : τ ΘΟ Ρ ΘΑ, ΜιᾺ, 
ΞΈΒΑΕΟΞΒ,. : ᾿ ι : ᾿ς ἢ Ὁ ΟΟΝΥΒΕΔΕΕ, ΜΠ:Α͂, 
ΤΉΕΒΟΘΟΚΕ ΟΕ Ονζιοῦσ, : : . ῬΕΚΟΕΈΒΒΟΚ [Γ[ΑΜΒΒΟΒ. 
ΖΑΟΘΗΑΚΙΑΒ ΟΕ ΜΎΤΙΙΈΝΕ, . : ΙΝ 1 ΠΛΜΠΤΟΝ; [01.190 .. Ἅπα} ΕΣ Ν: 

ΒΕΟΟΚϑ, Μ.Α. 



: ἘΠΈΤΝ,. 

ΝΣ 



“ἃς 

ΟΟΝΤΕΝΤ 5 

ΕἙΟΚΤΉΘΟΜΙΝΟ ΒΟΟΚΘΒ, 

ΡΟΕΤΕΥ, 

ΒΕΙΚῈΒ ΓΤΕΎΥΤΚΕΘ, ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΟΊΙΕΒ, ΕΤΟ., 

11: ὈΞΕΤΑΤΕΡ ΒΟΟΚΒ5,. 

ΗΙΒΤΟΚΥ, - 

ΒΙΟΘΚΑΡΗΥ, 

ΤΚΑΝΕΙ,, ΑΡΝΈΕΈΝΤΟΚΕ ΑΝ ΤΟΡΟΘΚΑΡΗΥ, 

ΝΑΨΑΙ, ΑΝῸ ΜΙΠΙΤΑΚΥ, 

ΘΕΝΕΚΑΙ͂, ΠἹΤΕΚΑΎΥΌΚΕ, 

ΒΟΙΕΝΟΕ ΑΝῸ ΤΕΘΗΝΟΙΟΟΥ, 

ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΥ, 

ΤΗΕΟΙΟΟΘΥ, 

ΕἸΟΤΙΟΝ, 

ΒΟΟΚΒ5 ΕΟΚ ΒΟΥ5 ΑΝῸ ΟἸΕΙ.5, 

ΤῊΕ ΡΕΑΟΘΟΟΚ ΠΙΒΚΑΕΥ͂; 

ΟΝΙΝΕΕΒΙΤῪ ΕἘΧΤΕΝΒΙΟΝ 5ΕΚΙΕΒ, 

ΘΟΟΙΑΙ, ΟΕΒΤΙΘΝΒ ΟΕ ΤΟΌΑΥ 

ΟΙΑΘΘΙΘΑΙ, ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝΒ 

ἙἘΘΌΟΘΑΤΊΙΟΝΑΙ, ΒΟΟΚΘ, 

ΟΟΎΥ ΟΕ Ιδο ὃ 

Α (ὈΑΤΑΙΟΘΌΕ ΟΕ ΒΟΟΚΘ 

ΑΝ ΑΝΝΟΠὔΟΝΟΒΜΕΝΊΤΟ ΟΕ 

ΜΕΤΗΣΕΝ ΑΝ (ΟΟΜΡΑΝΥ 

ΡΈΓΒΙΙΗΒΕ. ΓΟΝΟΟΝ 

ΦΟ0ΘΘΙΧ ΠΟΙ ΚΤ 

Ἀγμίως 



ΟΟΤΟΒΕᾺΚ 1898. 

ΜΕ939Ε58. ΜΕΤΗΟΕΝ᾿ 5 
ἉΝΝΟΙΟΝΟΕΜΈΕΝΥΒ 

Ττανεὶ απ Αανεπίατζγε 
ΝΟΒΤΗΝΝΑΚΙ: ὌΝΕΝ. ΤΗᾺ ΟΕ ΒΑΤ ΤΟ σ- 

ῬΕΑΚΥ. ΔΊ ονεὶ ὅοο ΠῚ πβἰγαίίομβ, Μαρβ ἀπα 1] αργατηβ. 7300 
Τγοζμεγό5, Μογαί δθο. 325. γ16έ. 

Τη {Πἰ5 ἱπιρογίαπε ννουκ Γ]δαΐεπαηΐ Ῥαϑατν [6115 {Π6 βίουν οἵ 15 ἔγανεὶς απὰ δάνβη- 
τὰγ65 ἴη τΠε Ατοξῖο τερίοηβ. Ηἰ5 εχίγδογάϊπατν βἰεάρσα Ἰοῦγπεν δηά Π15 ἜΧΡΈυ θη 65 
διηοης {πεῸ Εὐβκίπιοβ. δύ {1Π}Ὺ ἀθβουι θεά, ἀπ {Π15 ῬΟΟΚ 15 ἃ σοιηρί εἴα γεοοσα οἵ Π15 
Ατοῖῖϊς ννουΐκ, ἴοσ ννῃ]οἢ {π6 ΒΕ ογδὶ Θεορσαρῃῖοαὶ ϑοοϊεῖν Πα5 1Π15 γεαῦ ἀννατάβα 
τη {πεῖγ οἷα Μεααδὶ. 

ΤῊΕ ἕδος δὲ 11εαταπαπὶ ῬΈδΥν ἴ5 ἀροιΐέ ἴο βίασί οἡ δ ἀβθίθυμηηθβα εἴΐοτε ἴο γεϑοὴ {πῸ 
ἽΝ ουτ ΡοΪε ἰεηϑ ἃ βρεοῖΐβὶ ἱπίθγεϑί ἕο {Π15 θοοΪς. 

ΤΗΒΟΌΘΗ Α51Α. Βγν 5νῈνΝ ΗΈΡΙΝ. ΝΠ ονεῦ 250 Π]πβίγα- 
τἴοη5 Γοη] ΘΙκοίοηθβ δηα Ῥῃοίορυαρηβ ὈΥ {π6 ΑῸΠΟΥ, ἀπα τὸ Μδρ5. 
7Ζυο φψοζιέγιε5. ογαί ὅψο. 46-, 6έ. 

Τη (μ15 θοοῖς Ὅτ. ὅνεὴ Ἡδάϊηῃ, {Π6 ἀἰϑεϊηρ  βθηβα Θεά Ἔχρίουεσ, ἄθβουιρας Πὶβ 
ΓουΥ γε δΥβ᾽ ΘΧΡΕΥΙΘΠΟ65 ΔΠη4 Πὶβ Ἐχισγδοσα παν δαἀνεηΐιγεβ ᾿η (βηίγαὶ Αβια. Ὥγ. 
Ἡξάϊῃ 15 δῇ δοσουηρ 5Π66 ἀτεβέ, αηα 15 ἀγα ννῖηθ 5 ἀτα []] οὗ νιβοῦγ δηα ᾿ἱπίογεβί. 

Ιῃ δἀνεπίμτγοιβ ᾿πέεγεϑε δηα βία πίιδ! γαϑαϊίβ τη ναγίοιιβ ἀεραγίπηεπέβ οἵ Κπον- 
Ιεῦόσε, τ. Ἡξαάϊη᾽ 5 Ἰουγπαν νν1}} ῬΈΑ ΠΟΙ ΡΑΥΘΟη 1 της ἔγανεὶβ οἵ {ΠῸ στεδΐ 
ἐχρίοσουβ οἵ {πε ραϑί, ἔγοπη Μδῦοο Ῥο]ο ἀοννηνναγάβ. 

ΤΠε Οοἱὰ Μεάαδὶς οὔ τπε ονδὶ ἀδορύαρῃῖσαὶ ϑοοῖϊεεν αηα οὔτῃς Ἐ πβϑίδῃ δορυδρηϊσαὶ 
Θοοίϊεῖν πᾶνε θβεῇ σοηξεγγεα ἸΡΟῚ Ππη [ΟΥ̓ 1Π15 ἸοΟΌῦγηΘΥ. 

ΤῊΝ  ΗἩΙΟΒΈΒΥ ἈΝΏΌΒΘ: ΒΥ ΑΖ, 
40 1Π|υβίγαίοηβ, 1Ο οὐ γγῃϊο ἢ ἂγα ῬΠοίορταναζεβ, Δηα ἃ Ταῦρα Μδρ. 
Αογαΐ ὅσο. 305. 2167. 

ΑΙ5ο, ἃ 5114}1} πα! !}οἢ οὴ ἩἨδηάπηηαθ Ῥάρου, Πτηϊεα ἴο 50 (ΟΡΙ65, 
40. 245, 55. 

Α πατγαῖϊνε οἵ {π6 Ὠϊρῇθεϑί οἱτὰρ γαῖ δοσοπιρ]5πεα. ὙΠε Π]Ππβίγαιοηβ μαννα θεθῃ 
τεργοάποθα ψ ἢ {ΠπῸ σγεδίεβδε οαγθ, δηα 1ῃ6 Ὀοοϊς, ἴπ δα! οη ἴο 115 δἀνθηθιγοιιβ 
᾿πίογαϑί, σοηΐδιηϑ ρΡρεπάϊοςβ οἵ σγεαὶ βοϊεητῆς ναὶπα. 

σΗΙΤΑΤΟΣ Τα Θίοιν οἵα ΜΙΠΟΥ 5ιδρα. ΒΥ ΘΕ ὦ 5. ἘΘΒΕΣ 
50Ν, Κ,(,5.1. νὴ Νυμλεγοιιβ Π]αβίγαίοηβ ἀμ ἃ Μαρ. 2 γι» ὅϑο. 
215, 2267. 

Θ᾽. αεοῖρε ἘΚορεγίβϑοπ, νῆο νγαβ δἱ τῆς {ἰπ|6 Βυ 5 Αρεπὶ αὐ ΟἸρῖῖ, μ85 νυυϊεπ 
16 βίοτν οἵ Οβιεγαὶ σοι {πες ροϊηΐ οὗὨ νεῖν οἵ οπα δοΐπα!ν Βεϑι σε ἴπῃ {πε ἔοτί. 
ΤΠἼε ῬοοΙς 15 οἵ σοῃϑβίθσαθ]α ἰεηρσίηῃ, δἀηα Παθ δὴ Τηϊγοάδιοίουυ ρατί ἜἊχρ δϊπίπσ 
τῆς βεύῖεβ οὗ Ἔβνεηΐῖβ ὑνῃοἢ οα]πιϊπαΐεα ἴῃ τπ6 ἔαπιοιιβ βῖεθα ; αἶϑὸ δὴ δοοοὰπηΐ οὗ 
Ἐλοβ9᾽5 ἀϊβαβίεσ ἴπ ἴῆς. ΚΟΚΑΘΗ ἀδςῆϊεα, {πὸ μογοῖο ἀθίεπος οἵ ἘΈΒΗΟΝ, απα Κε ν᾿ 5 
βσύθαΐ τηδύοῃ. [{ Πδβ Παπιθτοιβ {Ππ5ίγαιϊο 5---Ὁ]Δη5, Ὀϊσίατεβ πα ροσγίγαϊ 5--ηᾶ ἃ 
τηδΡ, δηα Ψ1} σῖνε α σοππεοίεα παγίαίϊνε οὗ ἐπε ϑεἰγστῖησ ερίϑοαάεβ οα ἴδε (Πϊσαὶ 
ἔροπ Ιου 1π 1805. 

π“ν-πττττ.---.--.-.-...ὄ ς...-.-...,........ 
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ΤΝΕΝΤΥ ὙΒΑΒΝΘ.ῚΝ ΤῊΝ ΝΕΑΝ ΕΑΘΤ. ΒΥ Α. ΗΠΜΕ 
ΒΕΑΜΑΝ. ἢ Ῥοχίγαιί. 206ηηγ ὅσο. τος. 64. 

Α Ρεύξοῃδὶ παγγδέϊνα οἵ βχρευίθησαβ ἴῃ ϑυτῖα, Ερυρέ, Τ ταν δπα {Π6 ΒΑΙκδη Βίαδίεβ, 
᾿ποϊαάϊηρσ δἀναπίαγεβ ἴῃ της ΤΕ ραηοη, ἀσπσγιηρσ [Πς Ὀοπιρασγατηξηΐ οὗ ΑἸεχαηάᾶτζγα, τμς 
ἤτϑὲ Επσυριίδη (διηραῖση, ἴΠῈ Ῥοπορα Ἐχρεαϊείοη, ἐμ Ογθίδη Γπϑασγγεοίίοῃ, εἴο. 

ΤῊ ῬοΟΚ αἶβο οοπίδιηβ βενεΊαὶ οΒαρίεῖς οἡ ΤΌΣΚοΕν, 115 ΡΕΟΡΙΘ δηά 115 ϑαϊίδη. 

ἸΠεοϊΪορυ 
ΘΟΟΤΕΙΝΕ ΑΝῸ ὈΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ. ΒΥ ΗΑΘΤΙΝΟΒ ΚΑΒΗ- 

ΌΑΙ,,, Μ.Α., ἜΠΙΟΝ πα Ταίοῦ οὗ Νεν (Ό]Ιορο, Οχίοσγᾷ. Οσοτυι 80ο. 
6-. 

ὙΒ15. νοϊαπηθ σοηβίβίβ οὗ ἔνγεΠίν 5ΕΥΠΊΟΠΒ, ργθ ἢ θα ΟΠ] ΘΗν Ῥείοστε ἐπε Τ)ηϊνεσβιεν οὗ 
Οχίοτά. ὙΠδν αἴὰ δὴ αδἰζειηρέ ἴο ἰγαηϑαΐςε πο ἐπα Ἰαησιαρα οἵ τηοάδτῃ Ππουρῆς 
50 16 οὗ πε ἰεδάϊηρ [Ιἄδας οὗ Ὁυιβείδη ἐπεοϊορσν απ δἰῃϊοβ. 

ΓσΙΟΝΕΙΤΥ ΘΕΆΜΟΝΘ. ΒΥ ΜΊΠΠΙΑΜ ἨΆΑΒΒΙΘΟΝ, Μ.Α., αἴθ 
ἘεοίοΥ οὗ (Ιονε]γ. ὙΜῈΠ ἃ Ῥγείδοα Ὀγ Πῦύσαθ ΜΑΙΕΥ. Ογότυγι ϑ0ο. 
25). δα. 

Α νοϊυπις οὗ ϑευπηοηβ Ὀζ ἃ βοη-ἰπ-ὶανν οὗ Ομ ες Κἰηρβίον. 

ΑΡΟΘΤΟΙΙΟ ΟΗΚΙΘΤΙΑΝΙΤῪ : Α5 ΠΙυβίταϊεα Ὀν {πῸ ἘΡιϑί]65 
οὗ 85. Ῥαὰὶ ἰο {πΠ6 (ουιπίμῖαπθ. ΒΥ Η. Ἡ. ΗΈΝΞΟΝ, Μ.Α., ΕΈΠονν 
οὗ ΑΙΙ ϑουϊο᾽, Οχίογά. ὔοὔγοτυγε ὅψο. 6-. 

δ ΘΟ 5 οἵ Τρέοϊοσυ, 

(επείαὶ Ἑα]οσ, ἃ. ΝΟΒΕΚΎΘΟΝ, 1).1)., ῬΗΠΟΙΡΑΙ οἵ Κιηρ᾽β (Ο]]ερα, 
Τιοπάοη. 

ἘΈΓΗ ΚΧΧΙΧΛΔΕΤΙΟΡΕ ΘΕ ΤῊΝ ΟΠΟΚΟΘΗ ΟΥ̓ ἜΠΝΩ- 
ΓΑ͂Ν. Ἑάϊίεα ἢ δὴ Τπἰγοάυοίίοη ὈΥ Ε. Ο. 5. ΟἸΒΘΟΝ, ).}., 
ΨΊοαΥ οἵ 1,665, Ἰαΐα Ῥ͵ΠΟΙΡΑΙ οἵ ΝΥ 6115 Ὑ Ππεοϊορίοδὶ (ο]]εσο. Αφυζεθα 
αγιαὶ Ολφαῤόγ ᾿Ξ αϊέζογι 171 γι Ἰοζμεγγι6. Ζ7)δγιγ δυο. 125. δώ. 

ΓΕ ΟΌΠΟΤΙΟΝ ΠΟΤ ΤΗΣ ΠΙΘΤΟΚΥ. ΘΕ ΤΗΣ 
σΚΕΕΌΞ. ΒΥ ΔΑ. Ε. ΒυκΝ, Εἰχαχηϊηΐησ Πρ απ ἴο {πε ΒΙ5ΠορΡ οὗ 
ΤΛΟμῆ6]4. 22όηιγ ὅσο. τος. δ. 

ζρε Φρυϊορηιαπ᾽ 5 Τ ίθτδτν, 
Εαιεα ᾿γ 1]. Η, ΒυΚΝ, Β.Ὁ. 

Α 5θγίεβ οἵ Ῥοοῖκβ ΌΥ σοϊηροίεηί βοῃοϊαῦβ οα Ομασγοῦ Ηϊβίοσυ, [Γηϑίϊειι- 
0η5, δηα Τοοίγίη6, ἴοΥ (6 ιι56 οὗ ΟἸΕΥ1ς6 8] δηα αν γϑδάθυβ. 

ΤΉ ΕΙΝΘΟΌΟΝΙ. ΟΕ. ΕΑΝ ΕΝ: ἨΕΕΕ ΑΝ. ΗΒ ΕΝ- 
ἈΑΝΤΕΕΝ. ΒΥ απο ὙΥΙΝΤΕΚΒΟΥΗΑΜ, Μ.Α., Β.8ςο,, 1,.1,.8. 
Ογοτυρ ὅσο. 45. Θ(. 



᾿ 

] 
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Φχίοτο Φοπιπισηῖδιίςδ, 

(σοηεταὶ Εἀϊύοσ, ΑΙ ΤΕΞ ΤοσκΚ, ).Ὁ)., Νναγάβξη οἱ Κερ]ς (ο]]ερε, 
θεδη [το] ηα᾽5 Ῥυοίθϑβθου οἵ ἘΧερ 515 ἴη {Π6 

{]πινεγϑιίν οἵ Οχίοσα. 

Μεβθῖθ. ΜΕΤΗΕΝ ΡΥΌΡΟΒΒ ἴο ἴββιι6 8 561165 οἵ (ὐοτηγηθηΐδυιθϑ ἸΡΟῚ 56 ἢ 
Βοοῖκ5 οἵ (ῆς. ΒΙ1Ρ]6 δ5 5111] βεεπὶ ἴο πεβα {πτίποὺ Ἐχρ δ πδίϊοῃ. 

ΤῊ οδ]θοὶ οἵ βαοῇ (Ομ πηθηΐαιν 15. ὈΥΠΊΔΥΠΥ Ἐχθρείιοαὶ, ἴο ηϊευρσεῖ 
[{π6 δυῖμου 5 τπεδηϊηρ ἴο {ΠπΠ6 ργδδθηΐ σεηδγαίίοη. Ὅ7ῃε δαϊίουβ Ψ1]1 ποῖ 
δα], ὄἜχοθρί νευῦ ϑαθογαϊπηδίθιν, νυ ααπδβϑίϊοηβ οὗ [αχίμβὶ οι] οβῖὴ ΟΥ̓ 
ΡΒΙΠ]ΟΙΟΡΥ ; θαΐ ἰαἰκίηρ {πΠ6 ἘΠΡΊΙ5ἢ ἰαχί ἴῃ {π6 Ἀθνίβεα Νευβίοη 85 {ΠΕ Ὶγ 
Ῥα 515, [ΠΘΥῪ Ὑ}11}} {τγ ἴο σοι πα ἃ ἢδαΥΥ δοσερίαηος οἱ οὐἱ]σα] ῬΥΪΠΟΙΡ]65 
νγτΓἢ Ἰογαὶίγ ἴο ἰπ6 (δίμοις δι. Τί 15 πΠορβά [Πδΐ ἴῃ {Π15 νγᾶὺ {Π6 βϑυΐεβ 
την ΡῈ οἴ πιβῈ "οίῃ ἴο {Πθο]ορίοδὶ βίπαθηΐβ αηα ἴο [Π6 οἰθύρυ, μα α]5ο ἴο 
{π6 στονίηρ Πα ΕΥ̓ οἵ δἀποαίθα Ἰαγτηθη Δ Π6 Ἰα νου ΘΠ γῆ0 Ὑν]5ἢ ἰο τεδά 
{π6 ΒΙΡ]6 1η16] ΠΡ ΘΠ ἘΠ]Υ δηα γανθυθηί)υ. 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟἿ 7Τ0Β. Βαϊιεά, νι Τηὐτοαπούϊοπ δηᾶ Νοίθϑ, 
Ὁγ Ε΄. Ὁ. 5: ΟΙΒΞΟΝ, 9.10... ΝΊσαῖ ΟΕ ΤΠ δ 65. ΕΣ» ὅὺ 

ζρὲ 1 {υὑταῖτὺ οἵ Φενοίίοη, 

οί ὅυο. Οὐ]οξζ 25. ; ἐοαΐλεγ 25. δα... 7:62, 

ΝΕῊΗ͂Σ ΥΟΟὐὍΖ 755. 

Α ΒΕΒΙΟΘ ΟΑΙΕ ΤΟ ΑΙ ΘΕ ΝΟΟΤ ἌΝ ΠΟΙ ΗΝ 
ΒΥ ΠΠΙΑΜ Τᾶνν. ἘαΙθα, ἢ δῃ Τηϊτοάιοίίοη, ΑΠΑΙγ 515, απά 
Νοίεβ, ὉΥ Ὁ. Βιασ, ἢ... 2 ἐξ δυο. 

Α ΒΟΟΚ ΟΕ ὈΕΝΟΤΙΟΝ5. Βγυ ]. Νν. ΘΤΑΝΒΕΙΡΟΘΕ, ΜΑΑ., 
Βδοίου οἵ Βαϊηΐου, Οδηοη οἱ Ὕουϊκ, δηα ϑοϊηθίηθ ΕῸ]]ονν οἵ 9ιί. 
Τομη’5 (οΙερε, Οχίοστά. «οί ὅϑο. 

ΤῊϊ5 Ῥοοῖς οοπέαϊηβ ἀδνοίΐοηβ, Ἐπ Παγίβεϊς, ἀδι]ν ἀπα οσοαβίοπαὶ, ἔου ἐπε πι5ε οὗ τπθτη- 
Ῥεῖ5 οὗ {πῸ6ὶ Ἐπρ 5} ΟΠαγο, ΞΘ αΠΠοΟΙ ΠΕ αἰ νευϑιῆεα ἔργ Ποβα ῆΟ ρόββεϑβ οἴπεσ 
γνουκ5 οὗ {Πςε εἰπ. 115 ἱπτεπαβά ἴο ΡῈ ἃ σοπιραπίοῃ ἴῃ ρυϊναξΐε δηα ΡΆΡ]1ο νγουϑηὶρ, 
ΔΗ 15 ἴῃ Πδύπιοὴν ἢ {Ππ Ἐπουρῃΐβ οὗ {πῸ Ρεβϑέ Τ)ενοίίομδὶ ννυϊίευϑ. 

Η!βΐογυ δηά ΒΙορταρῆν 

ΜΕΜΟΙΕΘ ΟΕ ΑΌΜΙΒΑΙ, ΤῊΝ ἘΙΘΟΘΗΤ ΠΟΝΒΙΞῊ ἘΠῚ 
ἈΘΤΊΥ ΟΘΟΡΕΕῚ ΚΕΝ. ΒΥ Νιςερ  ἀτηϊχαὶ 1, Ἢ. ΟΟΕΟΜ 
ὙΠ Ῥογίγαιί. Ζ72)267ι}) δυο. τό-. 

ΤΠΪϊ5 ΠΠ|ὸ οὗ ἃ συεδί 58,110 Υ [ἤτοννβ ἃ σοῃβί ἄεγαῦ]ε Πρηε οἡ ἐῃς Ἔνοϊαςίοη οὗ ἐπεὶ Νανν 
ἀστγίηρ τς ἰαϑὲ Πν γεδῦ8. 

ΤΗΕ ΕΟΘΙΝΕ ΑΝ ἘΑΤῚ, ΟἿ ΤῊΝ ΒΟΜᾺΝ ἘΜ ΒΕ ΙΣ 
ΒΥ ΕΌΨΨΑΕ ΟἸΒΒΟΝ. Α Νεὲν Ἑαοη, εαϊεα ψ ἢ Νοίεϑ, 
ΑΡρεπάϊοεβ, δηᾶ Μαρβ Ὀγ 1. Β. Βυβυ, 1.1,..1)., ΒΈ]]ον οὐ Τυϊηϊν 
ΟΟΙΙεσε, Πα Ὁ]η. 2721. ϑϑύθε Κρζμγιθ5. 7)671»}7 ὅσο, οἱ ἰοῤ. 85. 6. 
σαεί: ἸΟγούθλξ δῦ. Ὁ. αεΐ. Ψοῖ, ὙῊ. 
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Ἂ ΒΙΘΤΟΕΝΥ ΟΕ ἙΟΥΡΤΙ ΒΕΌΝ, ΤῊΝ ἘΞΔΈΤΙΕΘΤ ΤΙΜῈΒ ΤΟ 
ΤῊΕ ΡΚΕΒΕΝΊ ΑΥ. Βαϊ εα Ὀγ ΚΝ. Μ. ΕἸΙΝΘΕΚ5 ΡΕΤΕΙΕ, .(Ο.1,., 
11,.})., Ῥτοίδββου οἵ Εξρυρίοϊορυ αἱ {Ππϊνευϑιίν Οο]]αρο. ζμίίν 71ε5- 
ἐγαΐεα. 75.515: Ἰοζιεγιός. (ΟἼγοτυῦὲ ὅυο. 6-. φαεἦ. 

ΕΝ ΕΟΜΆᾺΝ ἘἙΟΥΡΤ. ΟΣ ΜΗ ΝΕ. 
“ὌΝ ΤΗΝ ἘΟΥΡΊ ΟΕ ΤΉΝΕ ῬΤΟΙ ΤΕΣ ΟΡ Μ ΔΉΔΛΔΕΕΥ. 

ΤΗΕ ΟΑΝΟΝ ΤΑΨΥ ΙΝ ἘΝΟΙΑΝΏ. Βγυ ΕῸ ΝΥ. ΜΑΙΤΙΑΝΡ, 
1,,.1)., Τοννπίηρσ Ῥγοΐθϑθου οὗ [Π6 Τιανν5 οἵ ΕΠ] απ ἴῃ [Π6 {ΠΠ]νευβιίν 
οἵ (δι θτᾶσαε. ογαῖ ὅυο. ἢ. 6. 

Α νοϊππιςε οὗ Εββϑανϑ οἡ {πεῸ Ηϊ]βίοτν οὗ {86 (δποι Τὰν ἴῃ Ἐπηρ]απά. Ὑῆοβθε Εϑβαν5 
ἄ64] οῃεῆν τῆ ἐΠδ πιδαάβαγα οἵ δας μουν αἰσι θαϊεα ἴῃ τηβάϊεναὶ ΕἸ Πρ]δπα ἴο {Πα 
ῬΆΡΔ] Ιανν-θοοΚ5, ἀπά οπα Ἔπε]εα (1) ᾿ Ἴλζέατε 1,γηατυοοαῖ, (2) Ολπιγοῖ, δέαέε αϑα 
“εογεέαΐς, (3) Ἡζέλῥίαηε ογ γορλεάα αγια ἐλε ζὔρῖυεγεαῖὶ Ογάέζμανν, (4) ΤΠ 6317.) 7]. 
αι ἐλε Ογίηγεζγοιτς Οἶεγᾷς, (5) Ἐχεογαδεζίς {2 ἐλε (οηηρεογε Ῥέίσας, απὰ (6) 7 1ε 
Ζ7)εαςογε αι ἐΐε 7ετυεςς. 

ΔΑ, ΗΙΘΤΟΕΥ ΟΕ ΒΗΕΕΥΘΒΌΟΒΝΥ Θ5ΓΉΟΟΙ. Βγυ σα. Υ. 
ΕἼΒΗΕΕ, Μ.Α., Αϑϑιϑίαπε Μαβίεσ. 1 Π Νυχῆεγοιιβ ΠΙπβίγαί] η5. 
2 δηιγν δυο. ὅ.:. 6α. 

ἘΕΕΥ ὙΠ ΟΝ ν ΟἹ ΕΣ ΜΙΝΟΘΤΕΕ ΟΉΘΟΙ, ΒΥ ΒΕΙΞ 
ΘΕΑΝΤ, Μ.Α., ᾿Αβϑιβϑίαπε Μαβίο. ὙΠ Νυχεζοι5 [ΠῚ γαῖ! η5. 
Ζόγηεν ϑὅυο. 75. 6α. 

ΤΣ ΟΝ ἜΤΟΝ ΟΕ ΟΝ  ΤΕΕΥ, (νΜ.Α. 
ὙΠ Νυχηεσοιβ Π]πβίγαϊοη5. {Ζ2)267γ,2»}7 ὅψζο. 7:5. Θά. 

Οεηοσαὶ [{|δγαΐαγε 
ΤΗΕ ΡΙΓΟΚΙΜΘ ΡΕΟΘΕΚΕΘ5. ΒΥ]ΟῊΝ Βύνυαν. Ἐαάιεα, 

ΜΙ δη Γπἰτοάποίίοη, Ὀγ Ο. Η. ΕἸΚΤΗ, Μ.Α. ΜΠ 39 Π]Ὸβ γί! οἢ5 
Ὀγ . ΑΝΝΙΝΕ ΒΕΙ1. Ογοτυνε ὅνο. 6-. 

ΤῊϊ5 Ῥοοϊς σοπέαϊηϑβ ἃ ἰοπρ Τπἰτοάποιίοη Ὀγ Μτ. ΕἼσίῃ,  μοβα Κπον]εᾶσε οὗ {ΠῸ ρεγιοά 
15 τσὶ να! δά : δηά ἴἰ 15 ἰΙανίβα!ν 1Π]ππίγαϊβά. 

ΑΝ ΟἿ ἘΝΟΑΙΠΙΘΗ ΗΟΜΕ. Βζγ 5. ΒΑεινα ἀουμρ. ΔΈΝ 
Ναυπηοίοιιβ Ρ]απ5 δηά ΠΠμπβίγαϊίίοηβ. Οὐγοτυγ ὅσο. 6-. 

ὙΒ15 θοοῖκ ἀθβοσῖθεβ {με Π1{6 ἀπά εηνϊγοητηθηΐ οὗ δῃ οἱ Ἐπρ 5} ἔατηῖν. 

ΟἈΑἈΜΒΕΙΌΘΙΝ ΑΝῸ Ι1ΤΘ ΓΟΟΙΙ ΕΒ. ΒΥ Δ. ΗΑΜΙΙΤΟΝ 
ΤΉΟΜΡΒΟΝ. ΜΝΊ 1Π]υϑιγαίοηβ ΡΥ ΕΒ. Η. ΝΕ, Ζοίέ ὅσο. ΟἸἰοέἧ, 
ὙΠ ὙΩ  Οὗ, δςς- 

ΤῊΙ5 θΟΟΪΚ 15 ἀπι οσπὰ ἢ Μτ. ὟΝ ε115᾽5 νεσν ϑασσαβϑία! Ροοῖς, “Οχίοταά δηᾷά 115 (1166 65.᾿ 

ἘΟΟΥΝΝΟΤΤΥ ΑΝ ΘΟΟΙΔΙΣ ΒΕ ΣΤ ΕΙΝΤΘ ΘΝ ΚΝ. 
ΒΈΑΒΟΝ, Μ.Α. Οὥοτυν ὅσο. 2-:. Θά. [.οεζαξ (νεδεέϊο72 .567165. 

ΠΑΝΤΕΡΒ ΟΔΚΌΕΝ. Βγυ ΚΟΘΕΜΑΒΥ ΟΟΤΕ5. ΜΠ ἃ ἔγοηί!5- 
Ῥιεσα Ζῶ. ϑύσι 3.:. 66: 

Απ δοςοὰηΐξ οὗ {π6 ἤονγετϑ τηθπεϊοπεα Ὀν Τ)απίθ, ἢ ἐμεῖτ Ιεσεπάϑ. 

ΚΕΑΌΙΝα ΑΝῸ ΒΒΕΑΘΕΚ5. ΒΥ ΟἸΙΕΕΟΕΡ ΗΠΆΑΒΒΕΙΒΟΝ. 
2 εα. δυο. 25. Θά. 

Α ἹπεἸς ῬοΟΚΚ οὗ ρυῖποῖρ] 65 ἀπά Ὠϊηῖ5 ᾿γ {πε πιοϑβὲ ἀἰβεϊηρ αἰϑμεα οἵ Πἰνίπρ γεοϊξευβ. 

ΝΕΝΤΟΌΞΚΕΒΙΝ ΝΈΚΘΕ. ΒΥ8Β.]. 1 ΑΜ5. Ο7. ϑνο. 35 Θώ. 
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ΗΔαποδίοηβὶ 
ΝΘ ΣΜΈΤΕΙΟ ΑΝΑΤΥΘ 5... 7. 8. ΒΕ ΙΝ ΘοΙΘηςσ6 

Μαβίευ δἱ Βυγηϊον ὐδηληδυ ὅοῃοο]. οὕὑοτυ7 ὅθο. 1ς. 
Α 51π|8}} Μαπυδὶ, οοπίδϊπῖηρ 411 [Π6 πεοθββαῖν Τα]ε5, εἴσ., οα δὶ 5 ]6οὲ ννΒῖοῃ Πα5 

ΒΙΓΠεσίο οὐἱν θεεη ἐγεαΐεα ἴῃ Ἔεχρεηβῖνε νοΪΠη65. 

ΔΑΚΕΥ ΤΌ ὍΤΕ ΜΑ͂Ν  ἜΑΘΥ ἘΚΕΝΟἝΟΉΗ ΧΕΙ 
ΒΥ α. Α. ΞΟΗΒΕΟΜΡΕ. ὔΟἴὕγοτυῦὶ ὅϑο. 35. 7162. 

Α ΒΗΟΞΚΤΕΝ ΘΕΕΕΚ ῬΕΙΜΕΝ. ΒΥ Α. ΜΝ. ΘΤΕΘΜΑΝ, 
Μ.Α. Οὕοτυ ὅψο. 15. 6α. 

Α Ῥοοῖκ ννΒῖοἢ οοπίδπβ {πε εἰεηθηῖβ οὗ Ασοϊάθπος δπα ϑυηίΐαχ. 

ΓΟΑΚΡΕΝΤΕΥ ΑΝῸ ΤΟΙΝΈΒΥ. ΒΥ Ε᾿τ Ὁ. ΨΜΈΒΒΕΕ. νὰ 
ΤΏΔΩΥ [ΠΠῸβίγαίοηθ, οἴου ὅσο. 45. Θώ. 

[Ζ]αταῤοοῖς ο7 1 ϑε ηοίοργ. 
Α Μϑδῃημαὶ ἔοσ ἐθομηῖοαὶ οἰαβϑαβ δηα 56] {-1ηϑἰγποίιοη. 

ΡΒΑΟΓΙΘΑΙΣ ΜΕΟΠΗΆΝΙΟΘ. ΡΥ ΘΙΌΝΕΥ Η, ΕΠ Ὁ 
ἰταϊεα. οὕὐοτυλ δὅϑο. 45. Θα. [ΦΠαγαδοοῖς ο7 1 δε γιοίοςγ. 

ΑΙ ΠΙΆ 9, ΒΟΟΚ ΘΕ. ὈΙΟΤΑΤΙΟΝ ῬΑθθλο πον 
ΊΙΙΑΜΒΟΝ, Μ.Α. οοτυ ὅσο. 1-. 6α. 

ΤΠΕ Ραββαραϑ ΔΥῸ Χ}}158 ἔγοπὶ Τεσορηϊθεα δαΐποῦϑ, Πα ἃ ἔδνν Πα νϑραΡοΥ Ῥαββθαρεβ δΥ6 
᾿ποϊα4θ 4. Ὅς [᾿ςἴς οὗ ΔΡΡΕη θα νγογάβ δα ἀγανῃ ὉΡ πιδῖηὶν οὐ {Π6 ῥυΐποῖρὶς οὗ 
σοΠΡΑτϑοη δ η4 σοπίγαβί, δηα νν1}} ἔοσπι αὶ σαροσίοῖσα οὗ ονεῖ ζοοο ψοσάβ, ει γβοῖης 
ῬτδΟΙσΑΠ1ν 411 {Π 8 ἀἰβαςαϊεῖεσ ε]ὲ Ἐν {Πα Ρᾳρι!. 

ΑΝ ἘΝΤΒΑΝΟΙΕ ΑὕΙΠῈΕ ΤΟ ΤῊΗΒ ΡΕΟΒΈΘΘΙΟΝΘ ΑΝῸ 
ΒΟΒΙΝΕΈΘΘ. ΒΥ ΠΈΝΒΥ ΪΟΝΕ5. Οὕγοτυῦ ὅσο. 1ς. 64. 

[(ὡπεριογεζαί .5 6715. 

ΒγζΖαηίιης 1 εχίϑ 
Ἐαιιεα Ὀγ 1. Β. Βυκυ, 1.1,.})., Ῥγοίδθβου οἵ Μοάβιῃ Ἠ!βίουυ αἱ 

Τηηϊγ Οοὶ Ἶδρε, Τ.Ό]1η. 

ΕΝΑΘΚΒΙΌΘ. Ἑδιίεά Ὁγν ῬΕΟΚΈΒΘΟΕΒ ΤῸΝ ῬΡΑΒΜΕΝΤΙΕῈ οὗ 
Ιλέρε δῃα Μ. ΒΙΡΕΖ οἵ σδμά. ζ θεν 8ζο. 

ΟΠεαρεσ Βα. ΟἢΒ 
ΒΚΙΤΙΒῊ ΓΕΝΤΕΑΙ, ΑΕΈΙΟΑ. Βγυ 81: Η. Η. ΤΟΗ͂ΝΒΤΟΝ, 

Κ.ΟΙΒ. Μὰ πεαγ Το Ἡππαγεᾶ [1Ππ5ἰχαίίοηβ, ἀπα 5’. Μδαρϑ5. 
ευτοξα ρα Ολοαογ Μαζέζογι. Οἴγοτυῦε 419. 215. 716. 

"ἼΤΠΕ ΡοοΚ 15 ογοννάεα νι ἱπηροτίδπε ἰηξοσηηδίϊοη, ἀπα υνυϊτίεη ἴῃ ἃ πιοβέ αἰέγασεῖνε 
βέγ]ε ; 1 15 ννογέῃν, ἴπ 5Ππογέ, οὗ πῈῸ δα μου 5 ΞΘ Ὀ]Π15ῃ6 ταρυΐδίϊοη.᾿--- δ ζαγιααγ. 

ΝΑΙΠΙΜΑ ΠΕΤΤΕΚ5. ΒΥ ΚΟΒΕΕΤ ΓΟΥἹΒ ΘΤΕΈΝΕΝΘΟΝ. ὙΠ 
8. Ἐϊομοα Ῥογίταιϊξ Ὀγ ΥΊΠΠΙΑΜ 5ΤΆΑΝΟ, δπᾶ οἰμοὺ 1Π|π|5ἰγαίϊοῃβ. 
Ολεαζον ΖΚ αΖίζογ. Οὔγοτυνι ὅυο. δηεζγαηι. ὄς-. 

Α ΒΟΟΚΟΡ (ΗΚΙΘΊΤΜΑΘΒΝΈΕΚΒΘΕ. Ἑαδιεᾶ ΡΥ Η.Ο. ΒΕΈΘΗΙΝΟ, 
Μ.Α., δηᾶ ΠΙυβίγαϊεα ὈῪ ὙΥΑΙΤΕΚ ΟΚΑΝΕ. Ολδαζόγ Αἰαἀέέίον, 
Ογοτυγι ὅϑο, ρεδ 1οῤ. 45. Θώ. 

Α οο]]εοξίοη οὗ [Π6 θεϑέ νεῦϑε ᾿πβρίγεά Ὀγ {πε δἰτίῃ οὗ Ομ τῖβε ἤοτῃ τῆς Μ|ΙΔά]ε Αρεβ 
ἴο ῆς ργεβεηΐ ἄδυ. 
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ΓΎΥΚΑ 540 ΕΑ : Αη Αμίδβοϊορυ οὗ ϑαορᾶ Νεῖβθ. Ἐιβά ᾿γ Η. 
Ό. ΒΕΕΟΘΗΙΝΟ, Μ.Α. Ολεαξον Ξαϊέζονε. Ογοτυγι ϑυο. βιέεξγαηι. 4. 64. 

“Α Τδαγπιηρ βϑ]βοίΐοη, ν᾽ ΠΙσἢ πχαϊηΐδϊηξ ἃ Ἰον βιαπάδτσά οὗ Ἄἐχοβ!]εποα. --- 7 2)716ς. 

ΕἸοτΟη 
ἘΠ ΒΑΕ ΟΕ ΤῊΝ 5ΤΚΟΝΟα: ΒΥ ΟἸΒΕΒΈ ΒΑΕΚΕΕ, 

Αὐτποῦ οὗ “ΤΠ 56εαίβ οὔ [πῈ Μιρῃίγ." Οὕότυνι ὅσο. 6-. 
Α τοπῖᾶποα οὗ 1798. 

ΓΈΝΗ, ΤΟΥΝ ἜΚΑΨΕΕΒΕ, ΒΥ ΘΕΈΟΒΟΕ ΟἸΒΒΙΝΟ, Αὐΐποῦ 
οἵ “Τευηοβ,᾽ " [ἢ [Πε ὕεαγ οὗ Τ01166,᾽ εἴο. Οὔοτυγε ὅτο. 6ς. 

ΤΗΝ ΟΟΥΝΤΕΘΘ ΤΕΈΚΙΑ. ΒΥ ΕΟΒΕΕῚΤ ΒΑΒΕ, ΑὐἴδοΥ οὗ 
“ΤΠς Μαυίΐδθ]!α Μδῃηγ." οὔγοτυγιε 8ὅϑο. ὅς, 

Α Βιβίοσῖοαὶ χοιπδησα. 

ΡΝ ΤΗΑΤ ΠΆΝΕ  ΠΑΡ̓ΡΕ ΝΈΕΣ, ΒΥ ὈΘΕΟΤΈΕΙΑΙ 
ΘΕΚΑΚΡ, ΑὐἰῃοΥ οὗ " 1,αγ ΒαΡγ,᾽ “ Οὐ μοάοχ,᾽ εἴο. Οὕοστυ ὅζο. 6-. 

ΠΟΜΊΙΤΙΑ. ΒΥ 5. ΒΑΒΕΙΝα αἀοῦμρ, Δαυΐποι οὗ “ΤὴῈ Βτοοῖη 
Θ4΄υϊγα,᾿᾽ εἴς. Οὕὔγοτυ ὅσο. 6-. 

Α τοπῖδποα οὗ ᾿πρευῖαὶ ἘοπΊα. 
ΠΌΝΟ ΤΠ ΤΑῚ ΟΝ ΤΟ ΠΕ ΒΥ ΝΕ ΒΟΥ, 

Αυϊδοτγοῦ “ 1τἸ]5} 1[αὙ]15,᾿ 5 Α ΟΥἾΕΕ] οὗ [τ]15} ϑίουιθβ, εἴς. Ογοτυ ὅσο. 6-. 
ΤΟ ΑΆΜΘ! ΒΥ ΑΝΡΕΕΥ ΒΑΙΕΟΟΒ, Δυίδοῦ οὗ “ΒΥ ϑίζοκε οὗ 

υγοτά.᾽ ΠΙαβιταϊθα. Οὕὑγοτυ ὅσο. 6-. 
Α τοπιδῆσε οὗ 1715. 

ΤΗἙ ΤΟΟΚΝΑΙ. 157. Βν ΘΟ ἸΟΒΑ Εν στ δ. 68 
Α 5ἴουυ οὗ πηοάδτῃ [ἰογασν 116. 

ΡΕΘΟΥ ΟΕ ΤῊΝ ΒΔΕΤΟΝΘ, ΒΥΒ. Μ. ΟΒΟΚΕΕ, Αυΐδοῦ οὗ 
“ῬΥορευ ΡῬυϊάβ.᾽ οὕγοτυῦ ὅϑο. ὅ-. 

ἘΡΕΡΑ ΘΕ. ἘΠΕ ΘΕΈ ΕΚ θυ ΘΟ ΕΥ. 
Ογοτυνε ὅυο. 45. 6α. 

Α ϑουύυιῃ Αἴγίσδηῃ τοϊηδποα. 

ΓΟΟΚΕΑΘΒΕΕΝ ΙΝ ᾽οὅ. ΒΥ Μῖβ. ΟΕΡΕΝ. ΟὕὔΌτυ, ὅσο. 6-. 
Α τοπιαποα οὗ {πε [σῖϑἢ Βα] θη. 

ΑΝ ΕΝΕΜΥ ΤΟ ΤΗΞ ΚΙΝΕ. ΒΥΞΕ. Ν. ΘΤΕΡΗΕΝΒ. ΟὐΌοτυ7 
ὅσο. 6-. 

ΤΗΒ ΡΙΝΒΌΕΆΚΡΙΤ. ΒΥ ]. ΚΕΙΘΉΙΕΥ ΘΝΟΝΘΕΝ. (γοτυ 
ϑὅζο. 6:-. 

Α τοϊπδποα οὗ δἀνεηΐυσα. ᾿ 

ΠΕΑΌΜΑΝ᾽’5. Βγ ΜΑΒῪ αΑυνΝΊΎ, ΑὐἰδῃοΥ οὗ “ Κιικῆδηλβ ΕἸηα.᾽ 
Ογοτυ7ι ὅσο. 6-. 

Αἢ Αὐβίγδ᾽ϊδη βίουν. 

ΜΠ ΟΥΝΒΕΚΑΚΕ. ΒΥ ΕΒ. ΜΌΒΒΑΥ ΟἸΠΟΉΒΙΒΥ. Ογοτυ ὅνο. ὅς. 
ἜΡΓ ΑΝΘΟΞΕΙ͂, ΟΕ ΤΗΝ, ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΤΙ ΒΥ]. ΜΑΟΡΑΞΕΝ 

ΟΟΒΒΑΝ. Οὕὑγοτυρ ὅσο. 6-. 
Α Πιίϑβίοσίσαὶ γοῖηαποθ, οὗ ψῇῃϊοῃ Μοπηίσγοβα 5 ἴΠ 6 Πετο. 

ΟΥ̓ Ὁ ΒΟΒ, ΤΗΒ αΚΒῪ θΟα ΟΕ ΚΕΝΜΌΙΕ. ΒΥ ΑΙΕΕΕΡ 
ΟΙΙΙΨΝΑΝΤ. Οἴγοτυῦ ὅυο. 6-. 

Α βἴοτυ οὔτῃς (υπρετ]αηά ἀ4]ς65. 

ΑΝΑΝΙΑΞ5. Βγίῃε ἤοη. Μίϑ. ΑΙᾺΝ ΒΕΟΘΕΙΟΚ. Οὔόοτυ ὅσο. 65. 
ΑὈΝΕΝΤΌΚΕΘΙΝ ΜΑΙ ΥΡΌΘΊΙΑΝΏ. Βγυα.Ε. ΕἈΒΒΕΟΨ. 
τ ΠΙυσιχαϊίοηβ ὈΥ ΑἸᾺΝ ΔΝΈΙΘΗΥ. Ογοτυ ὅσο. (Οὐδέ ἐοῤ. 55. 



ΓᾺ 

ΑΤΡΤ ΟΝ 

ΝΜ ΕΘ ΞΡο. ΝΒ ΤΗΠΕΝΣ 

ΡΒ ΓΟΝΕ 

Ροείτγυ 

Βυάγατᾶ ΚΙΡΙηΡ. ΒΑΒΒΑΟΚ-ΈΟΟΜ ΒΑΙ1.ΔΑ19ῶ95. ΒΥ 
ΒΟΡΥΑΚῸ ΚΙΡΙΙΝΟ. «Ζοτγίσορίζ ΚΕ αἰζίϊο. Οὐγχοτυμ ὅσο. 65. 

ΕΜτ. ΚΙρΙηρ᾽ 5 νεῦβα 15 βίγοηρ, νἱνιά, [1]} οὗ ομασγαοίθσ. . . . Τὐ]ηπλϑίακαῦ]α σθηϊιβ 
τ ησ5 1π Ἔνεσν [1πε.᾿΄--- 7 72εες. 

“ἼΤΗςΘ Ῥ4]|1δἀ5 ἴθοῖὰ ἢ ἱπιασι παίϊοη, ἔπαν ραὶρι δῖα ἢ επχοίΐοη. γε τεδα ἔπεπὶ 
ΜΙ ἸΔΌρΡαΥ απ ἰδαῦβ; [Π6 πιείγεβ [ΧΟΡ ἴπ Οὐἵ Ρι11565, [π6 συπηϊηρὶν ογάεγεά 
νγνογάϑ {ἰηρὶς ΙΓ Π1{6 ; δηὰ 1115 θῈ ποὶ ροείγυ, ψῆδί 15 ᾽ --]ὸσζέ 7 αζ σατξεξέε. 

Ἐυσγαϊα ἘΚ ΙΡΙσ. ΤΗΝ ΘΕΝΕΝ ΒΕΆΒ, Ἐν ἘΠΕῚ 
ΚΊΡΙΙΝΕ. “Ζοογίλ Ξαϊξέζον. Οἴγοτυγε ὅσο. διεΐγαγε, ρεϊξ ἐσ. 6-. 

“ΤῊς πεν Ροεπηβ οἵ Μυ. Ἐπάγναγά Κιριηρ Πᾶνα 411] {πε βρισιῖ δηα ϑυνὶηρσ οὗὨ {πεῖν Ρτο- 
ἀεοεββοῦβ. Ῥαδίγιοιϑμῃ 15 πε 5ο]α σοποζεία ουπάδιίοη οἡ ψνῃοῃ Μτ. ΚΙΊρ ηρ Πα5 
Ῥα11Ὸ [Π6 ννΠΟ]ς οὗ Πῖ5 ψουκ.᾿--- 7) 277265. 

“ΤῊς Ἐπτηρίτα μα5 ἔοιιηα ἃ βϑίηρσου ; 1ἴ 15 πὸ ἀδρυβοϊδίϊοῃ οἵ [πΠ6 βοῆρϑβίο βὰν {παΐ βίαΐβϑ- 
ΙΏΕΠ ΠΡ Πᾶνε, οὔβα ΨΑΥὺ ΟΥ̓ ΟΙΠΕΙ, ἴο ἴβκε δοοουηΐ οἵ {Πεπὶ.΄---77ατοελεεέον 
σπαγάΖζα1. 

“Απιπιαϊεα ΓΠτουρ ἢ δηά του ση 1 ᾿πμἀ πΌ140]6 σοηΐπ5.᾿---ϑαῖζν Τεϊεργαζά. 

“Ὁ. ῬΟΕΜΒΘ ΑΝῺῸ ΒΑΤΥ ΑΘ) 5. ΒΥ “Ὁ. δ, ΟΝ 2. ΟΣ 
“ΤῊΙ5 νου μδ5 151 ἐπ ἰαϊπί, ᾿πε ἴδ ]ς ἑοῖο δηα σῖονν ἐπδΐὲ τηαϊκε ροβίγυ. ---δεαζεν. 

“0. ΟΚΕΕῈΝ ΒΑΥΘ:; Νεῖβεβ δηᾶ Ῥαγοάϊθϑ, Βυ “0.," Αὐΐδποῦ 
οὗ “εδᾶ Μαῃ᾿β Βοοῖκ,᾽ εἰς. «δεοηαῖ 2 α111072. Ογοτυῦ: ὅυο. 235. Θ(. 

Ἑ. Μδοκαυ. Α 5ΟΝα ΟΕ ΤΗΞΒ 584. ΒΥ ΕπκιῸ Μασκαάαῦὺυ. 
δ δεοηαἱ Καϊίζογ. χα. ὅσο. υ-. 

“Ἐνεγννῆετε Μτ. Μδοκαν ἀἰβρίανϑ πἰπιβθὶγ ἐπε τηδϑίεσ οὗ ἃ βίγ]ε πιαυκαά ὃν 81] με 
σΠαγδοΐεγιϑίῖοβ οὗ [Πς θεϑί γπείοσις."---Οοῦε. 

Ἡ. Τῦθθῃ. ΒΕΑΝΌ. Α Ῥιίδπια ὉΥ ΗΈΝΕΙΚ [Β5ῈΝ. Τυδηβὶ αι 
Ὀγ ΊΠΙΑΜ ΔΝΊΙΠΒΟΝ. «δεεογα ΚΕ αἸΖ1072. (Ογοτυν ὅϑο. 25. 64. 

ΤΉ ε ρυεαΐίεϑε ννουϊάτ-ροεῖη οὗ ἴῃς ηϊπείθεεπίῃ σεηέαγν πεχί ἴο ““Εδυβί." [Ὲ 15 ἴῃ 
{Π6 βαπια δεῖ ψι ἢ “Αρδιπειηπηοη,᾿" νι “1 ε τσ," ΙΓ τΠε ᾿ξεγαΐασε ἐμαὶ ννε ποὺν 
᾿ηϑεϊποίνεὶν τερασγὰ 85 ΠΙΡῊ δπα Ποὶνυ.᾿--- ατζν Ολγογιζείε. 

“Α. 6." ΝΈΚΒΘΕΘ5 ΤΟ ΟΕΡΕΞΒ. Βγ “Α. 6. ΟΥ. ϑυο. 25. 64. 
7167. 

“Α οδριΐαὶ βρεοϊπηθῃ οὗ Ἰρμὲ δοδάξηιο ροβεέιν. ᾿-τ-ιΖ. 7αρεσος Οσαζεξέε. 

΄. α. σοτᾶογυν. ΤῊΝ ΟὈΥΘΘΕΥ ΟΕ ἨΠΟΜΕΒΚ. Α Τιδηβία- 
[το Ὀγ 7. ἃ. ΟΟΆΡΕΚΥ. οὕγοτυ7 ὅσο. 75. 64. 
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Βε]165 1,ετῖγεβ, ΑτΠοΙΪορΊα8, εἴς. 
ΒΒ. 1,. ϑύονθηϑθοῃ. ΨΑΙΠΜΑ ΓΕΤΤΕΚΘ. ΒΥ ΚΟΒΕΚΊ [ΟΥἹΒ 

ΘΤΕΝΕΝΘΟΝ. ΔΝ δὴ Εἰομθα Ῥογίζγαϊ: ὈΥ ΔΝΊΠΙΑΜ 5ΤΕΑΝΟ, δπὰ 
οἴμοὺ ΠΠ|π5ἰγαϊίοηβ. «δδεογαῖ Ξαγέογ. (ἴγοτυῦ ὅσο. δηεζγαηι. 65. 

“Α [αϑοϊπαίίηρ Ὀοοκ.᾿--- - ὁ Ζαπααγαά. 
“ἘῸῚ]) οὗ ομαστη απηὰ Ὀτὶρ μΐης55.᾿----Ζεοξαέογ. 
“Α κι δἰπιοϑὲ ρυῖσθ]655.᾿---ϑεαζεγ. 
“Ὁ πίααε ἴπ Πτεγαΐατγε. --- δ αζίν Ολγοϑιοῖε. 

δοῦρα Υνμάμαη. ΤῊΞ ΡΟΕΜΘ5 ΟΕ ΜΨΊΙΊΠΜΠΑΜ 5ΠΗΑΚΕ- 
ΞΡΕΒΑΝΕ. ἘΕαιοα ψΠ δὴ [Τηἰτοάποίίοπ απ Νοίεβ ΌΥῪ ΟΕΟΕΒΘΕ 
ΨΥΎΝΡΗΑΜ, Μ.Ρ.Ό. 2.όγην δυο. βδηεζγα,ι, ρεζ ἐοῤ. τος. Θώ. 

ὙΠῚ5 εἀϊείοπ οοπίαϊηβ {πε ἡ  εηῖιβ, “Τμποσεος, αἀπα ϑοηπεῖβ, απ 15 ργεΐδοςεα ἢ δα 
εἰαθογαῖε ᾿ηἰτοάποίϊοη οὗ ονεὺ 140 ΡΡ. 

“Οπε οὗ πε πιοϑβῖ βευΐοιβ σοπίσὶ ΟΠ 5 ἴο 5 Βα Καβρεασίδῃ οὐϊ1οβπὶ {Ππαὶ Πα5 θθεη ραὉ- 
᾿Ι5ῃε ἃ ἔου βοπὶα ἐἰπηε.᾿--- 7 272165. 

“Οπε οὔτε θεξὲ ρίεςεϑβ οὗ εὐἀϊτίηρ; ἴῃ {Π6 Ιαησπιαβα. ---Οτεέζοοζ. 
“ΤῊΪ5 ἰβ ἃ βοῃοϊαυν ἀπά ἱπιεγεβίησ σοπετ Βα οη τὸ ΠΑ Κοϑρεαγίδῃ [Πτεγαΐαγε.᾽--- 

1,1ὲεγαΐτγε. 
“γε πᾶνε ῃὸ Βεϑιζαϊίοη ἴῃ ἀεβοσιρίην Μτ. εουρα ΥΥΠπάΠδπι5 ἱπιγοάποιοη 85 ἃ 

τηδ βίου Ρΐεοε οὗ οτἰτἰοἶβπη, ἀπα 411 ῃο ἴονα οὖσ ἘΠ] ΖΑ θίμδη 11τεγαίταγε νν1}} βπα ἃ 
νεῖν σατάεῃ οὗ ἀθ]σῆξ ἴῃ ἰἰ.᾿----ὁ2εοξαέογ. 

Μτ. νυ παμδτη 5 ποΐεθϑ αὔὰ δαπηγαῦ]ε, ανεῃ 14 ΠΞΡΘΏΒΑΡΙΕ. ̓ -- ες έηεῖηιδέεγ, Οσαςεξέε. 
“ΤΙ βιαηάασγα εὐϊίοη οὗ μα Καβρθαγεθ᾽ 5 ρΡοεπΊ8.--- ἤογίά. 
ΤΕ ὈοοἱΪς 15 νυυϊτίεη νΊΓ οὐ εἶσαὶ ᾿πϑῖσ μέ δηά ᾿ἰτοσαῦν ἔα ]1οἱἐν.᾽ --ιδΖαπάαγαά. 

Ὗν. ἘΞ δηϊον. ἘΝΟΙΙΘΗ ΤΠΥ̓ΕΙΟΘ. δεϊθοίβά δπὰᾶ ΕἘάδιιβα Ὁν 
νν. Ε. ΗΈΝΙΕΥ. Οὔγοτυ ὅο. δηεζγαηε, οδ ἐοῤ. 6-. 

“ΤΕ 15 ἃ βοάν οἵ οῃμοῖοε δηά Ἰονεῖὶν ροβςίτν .᾿--- δ .γηεγολαηε Οσαξεέέε. 

Ηδη]ον δᾶ ὙΝΏΙΡΙΟν. Α ΒΟΟΚ ΟΕ ΒἘΝΕΑΙΙΘΗ ΡΕΟΘΕ. 
(οἸ]εοίςα Ὀγ ὟΝ. ἘΣ. ΠΈΝΙΕΥ δημα ΓΟΉΗΔΕΒΙΕ5 ΝΗΙΒΙΙΕΥ. (γοτυῦι ὅύο. 
πεΐγαηι, ορτἰέ ἐοῤ. 6-. 

“Ουἷῖςε ἀεἸΡ τα]. Α συθδίεσ ἐγεδξ ἔου [Ποβα ποῖ νν6]}] δοαπαϊηεθα ψΊῈ ργο-  εϑϊογδίίοη 
Ῥύοβε οσουἱὰ ποῖ Ὀ6 ἱπηιαρὶπϑα.-- ἡ ἐλεϑιαστ,. 

Η. Ο. Βοθομβίησ. ΠΥ̓ΚΑ ΘΑΟΒΑ : Αἢ Αμίδβοϊορυ οὗ ϑδογϑα Ν᾽ εἴβ6. 
Εάδπεαά ὈΥ Η. Ο. ΒΕΕΟΗΙΝΟ, Μ.Α. οὔὕγοτυῦ ὅϑο. βιηεζγαγιΟ 6-. 

“Α οδαγπιίηρ βεϊθοϊίοη, νυν] ἢ πιαϊπίδὶηβ ἃ Ιου βιαπάδτζα οὗ Ἄχοε!]εποε."--- 7 277216ς5. 

“0. ΤΗΕ ΟΑΟΙΡΕῈΝ ΡΟΜΡῬ: Α Ῥτοσδδϑβίοῃ οὗ ΕἸ Ρ]5ἢ Γγσῖσβ. 
Αὐγδηρσεά ὃγ Α. Τ. Οὐ ΕἘπκ Οουση. οὕγοτυγι ϑυο. Βηεζγαηι. 6-, 

“Α ἀξ! σμεία] νοϊαπια : ἃ θα} }ν σοϊάθη “Ὁ Ῥοπιρ." "----ὁεοξαέον. 

ΝΠ ΒΒ δῖ. ΑΝ ἈΝΤΉΟΙΟΘΟΘΝ. ΟΥἿἸἹΕΙΘΗ ΝΈΚΘΕ. 
Ἑάιεα Ὀγ ὟΝ. Β. ΥΒΑΥΘ. Οὕὔοτυγε ϑὅυο. 245. 64. 

Ἀπ αἰγαςίῖνε απα σδίμο]ο βεϊςοιὶοη.᾽--- 7, 771ες. 

α. ΤΥ. βύθονθῃβ. ΜΟΝΟΙΟΟΕ5 ΟΕ ΤῊΗΒ ΕΑ. ΒΥ 
α. Νν. ΘΤΕΕΝΕΝΒ. “ οίδεω ὅσο. 45. Θά. 

“ΤῊΣ εἤξεοξ 15 5Βοπηβεϊ πη65 ΞΡ θη ]4, βοπηθεϊπηθϑ ὈΊΖασγα, θὲ δἰνναυϑ ἀπηδΖί ΡΥ οἱανετ. 
--αδ ἴα σατξεέέε. 

ἮΝ σου. Α ῬΕΙΜΕΝ ΟΕ ΤΕΈΝΝΥΘΟΝ. Βγυ ὟΝ. Μ. 
ΌΙΧΟΝ, Μ.Α., Ῥτοΐεββοσυ οὗ ἘΠ ρΡΊ 5} Τἰϊεγαίασαε αἱ Μαβοη Ο(ο]]ερα. 
Ογοτυνε ὅσο. 25. Θά. 

“ΜΌςΝ βουπά δηὰ ννε}]- εχ ργαϑβεά οὐϊεἰοῖθη. ὙΠῸ ὈΙΡΙΟσταρῆν 15 ἃ Ῥοοη.᾽--- -εαζε. 
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νν. Α. σταϊσίθ. ΑΡΕΙΜΕΚΝ ΟΕ ΒΌΚΝΘ. Βγυ ΥΥ. Α. ΟΒΑΙΟΙΕ. 
Ογοτοῦε ὅϑο. 25. Θ(. 

“Α νδίπαθ!ς δα ἀϊοη ἕο ἐπε ΠπΠεγαΐαγε οἵ {ΠῸ ροεί.-- 7 22726ς. 

Ι.. ΜΙ αρηυθ. Δ ΡΕΙΜΕΝ ΟΕ ΝΟΚΌΘΜΝΟΚΤΗ. Βγυ [1ΑΌΕΙΕ 
Μασνῦβθ. ὔοὕγοτυρ δυο. 25. Θά. 

“Α νδίπαθ]ε σοηετι ατίοη ἰο ΔΝ ογάσυγογίῃίδη Πἰτεγαΐατσο."--- 2 ἐξεγα ἔτ7γε. 

ϑύθυῃθ. ΤῊΝ Π1|ΠῸῈ ΑΝ ΟΡΙΝΙΟΝΘ. ΟΕ ΤΕΆΙΘΤΚΑΜ 
ΒΗΑΝΌΥ. ΒΥ ΤΑΜΨΕΕΝΟΕ 5ΤΕΚΝΕ. ΝΠ δὴ Τηἰτοαποίίοη ὈΥ 
ΟΗΑΚΙΕ5 ΝΗΙΒΙΕΥ, δηάᾶ ἃ Ῥοχίσγαϊί[. 2 τος. ὅ5. 

ΜΕΥ ἀδἰπίν νοϊατηθς ατὰ {πεβε; {8ε ρδρεύ, ἴγρε, δηά ᾿Ιρῃς-στεεη Βιπάϊηρ αὐτὰ 8]}} 
ΨΕΙΥ ΔΡΊΘΘΔΡ]ς ἰο {δε εγε.᾿---Οοὖε. 

Οοηστονθ. ΤῊΝ (ΟΟΜΕΌΙΕΘ ΟΕ ΜΊΠΠΑΜ ΟΟΝΟΒΈΕΈΝΕ, 
ὙΠ δὴ Τηἰγοάποίοη ὈΥ α. 3. ΘΤΆΒΕΎΥ, δηα 4 Ῥογίγαϊί. 2 ϑοΐβ. 75. 

Μοῦ. ΤΗΝ ΑὈΝΕΝΤ ΌΒΞΕΒ. ΟΕ. ΠΑ 7 ΒΘ ΟΝ 
ΙΒΡΑΗ͂ΑΝ. ΒΥ7]ΑΜΕ5 ΜΟΚΙΒΕ. ΔΙ απ Τπιχτοάποίοι ὈΥ Εν. α. 
ΒΕΟΝΕ; ΜΙ Α ἀπα 5. ΒΟΙΟΙ. Ζ φῦῖν. 7:: 

Ι 

δναϊῦΐοη. ΤῊ ΠΙΝῈΘ ΟΕ ΌΟΝΝΕ, ΝΟΤΤΟΝ, ΠΟΟΚΒΕ, 
ἩΗἩΒΆΒΕΚΝΎΥΎ, ΑΝ ΒΑΝΌΒΆΒΟΝ, ΒΥ ΙΖάακ ΝΑΙΤΟΝ. ΜΙ 
δὴ [πηἰγοάποίίοη ὉῪ ΝΈΚΝΟΝ ΒΙΆΑΟΚΒΌΚΝ, ἀπά ἃ Ῥογίγαϊί. 245. 6α. 

Ι 

Ι 

[ 

β 

β 

] 
' 

β 
] 
[ 

σομηβου. ΤῊΝ Τ]ΝΈ 5. ΟΕ. ΤΗΝ  ἘΝΟΤΊΒΗΣ ΘΈΣΙ 
ΞΑΜΟΈΕΙῚ, οηΝ5ΟΝ, 1,1... ΜΙ δὴ Τπηἰτοαποίϊοη Ὀγ . Η. ΜΙ11,ΑΕ, 
Δῃα 4 Ῥογίγαιϊί[. 2. τοίς. τον. 6άα. 

Βάτπθ. ΤῊΝ ῬΟΕΝ 5 ΟΕ  ἘΟΒΕΝΤ ΒΌΕ ΝΘ. ἘΠΕ ΟΥ 
ΑΝΘΌΚΕΥΝ ΤΑΝ αδπᾶ ὟΥ. ἃ. ΟΚΑΙΘΙΕ. ὙΝΙ Ῥοτγίχαιϊ:. Ζ22671}) ὅζο, 
τ οῤ. 6-. 

ΤῊ εὐἀϊίοη σοπέαϊης ἃ σαγεία!]}ν σο]] ας Τοχέ, πυτηθτοις Ν᾽ δ, οὐ 8] δπᾶ ἐοχέπαὶ, 
4. ΟΥ̓ 4] πα ὈΙορυαρ σαὶ [πἰγοάποιίοη, δηα 4 Ο]οϑβαῦν. 

“Ατηοηρ' δα! ΕἸ οη5 πη οπς νοϊαπιθ, {Π15 νν1}] τα Κα ἘΠῸ ρΙασς οἵ δια πουῖέν.᾿--- Ζ 2726. 

Ἐς ΤΙ σ Υϊᾶρο, ΒΑΙΙΑΌΘ ΟΕ ΤῊΝ ΒΕΚΑΝΕ; Ῥοεπιβ οἵ 
ΟΠ ναίσγυν, Εππίεγρυιβα, Οουγαρα, δά ΟὉοηβίδηου. Βα δα Ὀγ Ἀεν. Ἐ,, 
ΓΑΝΟΒΕΙΌΘΕ, «δδεογαῖ ΚΞ αζέζοτι. Οὔὐγοτυγε ὅσο. 235. 64. «ϑελοοί Κα ΖΖογ2. 
25. θα. 

“Α. ναῦν ΠΑΡΡΥ͂ σοποβρίϊοη ΠΆΡΡΙΗΥ οαττϊεα οαὐὐ. ὙΠεθε “ Βα]]δάς οὗ {πε Βγανε᾽ δε 
᾿πίεηάεά ἴο 51 {Π6 γε] αϑίες οἵ θου5, δηὰ τν1}} βαϊ {πε ταϑίς οὗ {πς σγεδέ τηϑ]οσὶ εν. 
-.5“2εοἑαΐέον. “ΤῊ Ῥοοκκ 15 [Ὁ] οὗ βρ] εηαϊὰ ἐμϊηρ5.᾿᾽-- "7ογάζά. 

ΠΙΘβ ταῖς Βοοΐς8 
Ἐς Ὁ. Βοάϊοτᾶ. ΝΌΚΘΕΒΥ ΚΗΥΜΕΘ. ΜῈ τλδην (οϊουτεά 

ΡΙοίαγεβ. ΒΥ Εὶ 1). ΒΕΡΕΟΕΏ. ,ι52ε247γ Αιογαΐ ὅσο. υς. 
“Ἀπ βχοα]]εηξ βεϊθοίίοη οὐ πε θεϑὲ Κποννη τῆν πηθβ, ἢ Ῥαδας αν οο]ουταα ῥ᾽ σίαγεβ 

ἘΧα  βι εν ῥυϊητεά."---ὐραζέ ἤ7αζ (αξεέέε. 

ῷ. Βατίῃρ αου]ᾶ. Α ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΒΑΙΚῪ ΤΑΙΕΘ τοιο]ά ὃγ 8. 
ΒΑΒΙΝα αοῦτ. ΙΒ πυπλογοιιβ 115 γδίϊοηβ αηα 1η1{18] Ἰοἐετβ ὈῪ 
ΑΚΤΗΚ]. ΟΑσΚΙΝ. «δεεοαῖ Σαἰζέζοι. Ογοτῦν: ὅυο. βιεζγαηι. 6-. 

' 
] 
' 
' Με. Βαγίηρ σου] ἰ5 ἀεβεγνίηρ οἵ στδιϊζιάςβ, ἴῃ τα- ψΥ Πρ: ἴπ 51Π|ρ16 βίψ]ε {πε οἱά 

βίουῦεβ {πὶ ἀεβ!: σῃιεα οὐ ΔΈ Πο 5 απ συδηδίδιμοσβ. --- δα ζεγαάα» Καὶ συΐετυ. 
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5. Βαυίηρ αοι]ᾶ. ΟἿ ἘΝΟΙΙΒΘΗ ΕΑΙΝΥ ΤΑΙῈ5. Ο(οι- 
Ιεοϊεα «πᾶ εἀϊιεα Ὀγ 5. Βακινᾳ ἀοῦυμ. δ Ναπιεγουβ Π]ὰβίγα- 
οη5 Ὀγ Ε΄. Π. ΒΕΡΕΟΚΡ, «δεεογα ΖΚ αἸἼέογι. Ογοτυ δυο. Ῥηεζγαηε. 6-. 

“Α οδαγπιηρ νοϊαππθ. ΤῊ βίογίεβ πᾶνε Ὀεεῃ βεϊθοίθα ψ τ σγθαΐ ἱπρθηιῖν ἴγοπη 
νατίοιβ οἷά θα! ]δάς απὰ [οΙκΚ-ΐαϊθβ, απ πον βίαπα ἔοσίῃ, οἱοι με ἴῃ Με. Βαγίης 
ΟΘουϊά᾽ 5 ἀεἰσμτα] ἘΠ 5}, το ἐποπαπὲ νουτῃἢι] γε ευβ.᾽᾿ --- ταγάΖϊαι. 

5. Βαυίησ ἀαου]ϊᾶ. Α ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΌΚΘΕΕΥ Θ5ΟΝΟΡ ΑΝΌ 
ΚΗΥΜΈΒ. Βαϊεα Ὀγ 5. ΒΑΒΙΝα αἀοῦ!, δηὰᾶ Π|]υβίταίεα Ὀγ {Πε 
Βιγτϊησῃαμ Ατὶ θοῃοοὶ. διεζγαρε, οὐδ ἐοῤ. Ογοτυγε ὅῦο. 65. 

ΤῊ νοϊατπης 1 νεΥν σοπηρ εἴα ἴῃ 115 ναῦν, 45 1 σοπίδι 5 ΠΌΣΒΕΥΥ 5ΒΟΏΡ5 ἴο {Π6 ΠΌΠΙΒΕΓΥ 
οὗ 77, σαπιθ- ἤν πιθϑ, δηά Ἰϊησ]εβ. Τὸ {πε βεπάθπί ννε σοιμηπιεηα {Π6 586 Π510]68 1Πἴγο- 
ἀποξίοπ, ἀπὰ {πε Ἂχρδηδΐουυ ποίβϑβ.--- ϑήγφεζλαηε σαςεέέε. 

Η. Ο. Βοϑομβίησ. Δ ΒΟΟΚ ΟΕ ΟΗΒΚΊΙΘΤΜΑΘ ΝΈ5Ε. Ἑαάιίοά 
Ὁγ Η. Ὁ. ΒΡΒΕσΗΙΝα, Μ.Α., δμᾶ 1Π|υβίταϊεσα ὉγῪ ΝΑΙΤΕΚ ΟΚΑΝΕ. 
Ογοτυ: ὅνο, οἰ ἰοῤ. 55. 

ΔΑἢ ἀπίμοίορσυν νυ ἢ, ἴτοπὶ 115 ἀπιν οὗἩὨ αἷἰπὶ ἀπὰ Πρ Ροβίῖο Ἔχοβ]εποα, μα5 ἃ Ὀεξζευ 
τῖσης ἐο εχὶβ ἴμδη πιοϑβὲ οὗ 115 ἔε!]οννβ.᾽ ---σπαγαϊατι. 

Η!βίογυ 
αἸΡΡοηῃ. ΤΗΝ ὈΈΟΙΙΝΕ ΑΝῸ ΕΑἈ1ΠῚ,͵ ΟΕ ΤῊΞ ΒΟΜΑΝ 

ΕἘΜΡΙΚΕ. ΒΥ ΕΡΜΑΚΡ ΟἸΒΒΟΝ. Α Νεον Βαπίοῃ, ΕΘ ψ] ἢ 
Νοῖεβ, Αρρεπαῖϊοθβ, δῃηᾶ Μαρβ, ὈὉγῪ . Β. Βυβυ, 1.1,.1)., ΒΈΠον οὗ 
ΤηπῖΐΥ ΟΟἸ]εσα, ΤᾺ Ὀ]1η. 7.0.2. ϑέύεῦε Κὔοζμγιες. 726γιν ὅσο. ΟἿἽ(ἑ ἐοῤ. 
δ σε. ΠΑ 0. ἐΥΘΊΘΩΣ δῶσε Θ᾽ ἐπε Το, ΤΡ ΤΊΣ, 
αγα Γ΄. 

ΤῊΝ εἶπια δ85 σθυύξδιην αὐτϊνεά ΤΟΥ ἃ πον εὐἀϊίίοπι οὗ ΟἸΡῬοπ᾿ 5 σγεαΐ ννοῦΐς. . ... Ῥιο- 
ἔξϑθου ΒΥ 15 1ΠῸ τἱρῆξ τπδπ ἴο ππάεγίακα [Π15 ἔαϑὶς. Ηἰἴ5 ᾿ϑαυπίησ 15 διπμαζίηρ, 
Ῥοιἢ ἰπ δχίεπε δαπα δοούγταου. Τῆς ὈοοΪς 15 ἰβϑδιεα ἴῇ ἃ βαπᾶν ἔογπι, απ δέ ἃ 
τποάεγαΐζε ρυῖος, δηὰ 18 15 δα πηι σϑΌ]υ ρτϊπίεα.᾽--- 7 7765. 

“ὙΠ Ϊ5 δαἀϊτίοη, 15. 8 τηνεὶ οὗ δὐπἀϊζίοη δηὰ οὐϊέϊοαὶ 5Κ1}1, δηα 1ξ 15 ἐΠ 6 νΕΥΥῪ ΠΕ Πἰ ΠῚ ΠῚ 
οὗ ργαῖβε ἴο ρυεάϊος πδὲ ἴῃς βενεὴ νο]απηεβ οἵ 10 νν1}} σα ρεγβεάς Τεαη ΜΙτηδπ᾿ 5 δ5 
{πε Ξἰαπάαστα βδαἀϊίίοη οὗ οὔὐσ σύεαδαΐ Βἰβϑίοσυιοαδὶ οἰδβϑῖο.᾽ --- σίαςροτυ Πεγαζά. 

Αε ἰαϑὲ {πεσε ἴθ. δῇ δάδεηιαδαϊε τηοάσδγη εὐϊίίοη οὗ ΟἸΡθοη. ... Τῆς Ἀεβὲ εὐϊίίοπ με 
ηἰηοίθεπίῃ σεπίαγν σοι] ῥτοάαςε.᾽---7͵απολεςίεν Οτεαγαζαι. 

ἘἸΙ ἄρ᾽ Ρούσθ. Α ΗΙΞΤΟΕΝΥ ΟΕ ΒΑΥΡΊΤ,ΒΟΜΤΗΕ ΕΑΒΙΙΕΘΈ 
ΓΙΜΕΒ ΤῸ ΤῊΒ ῬΕΕΒΕΝΤ Αγ. Βαϊ Ὀγ ΝΥ. Μ. ΕἸΙΝΡΕΚΒ 
ῬΕΤΕΙΕ, .6.1,, 1,1,10., Ῥγχοΐεββου οἵ Ἐρυρίοϊορυ αἱ ὕὐπίνευβιυ 
ΟΟΙ]ασο. “μεν ἠἰμδέγαίσα, 7072.515 Ἰγοζιεγιες. Ογοτυῦε δυο. 6. δαελ. 

οϊ. 1. ῬΡΕΕΗΙΒΤΟΚΙΟ ΤΊΜΕΒ ΤΟ ΧΝΙΤΗ ὌΥΝΑΒΘΤΥ. ΥΥ. Μ. Ἐ᾿ 
Ῥείγιθ. ζΖ.112γα ΖΞ αϊζέζογι. 

ΝοΙΪ. 11. ΤῊΝ ΧΝΙΠΤΗ ΑΝ ΧΝΙΠΤΗ ὈΥΝΑΘΤΙΕ5. ΥΥ. Μ. Ε. 
Ῥείγιθ. ,εϑεεργα Κ α}12122072. 

“Α Βίβίουυ ψυϊτίεη ἴῃ 18 βρίσιε οὗ βοϊεπεῖῆο ρυξοϊβίοη 50 νουί}}ν τοργεβεηϊεα Ὀγ Ὁγ. 
Ῥειτῖὶς απὰ ἢ βοῆοοὶ σδηποΐ Ὀὰέ ργοιηοῖΐα βοιπά δπὰ δοουζαΐε βίθπάν, δπά 
ΞΌΡΡΙΥ ἃ νασδηξ ρίδοε ἴῃ τῆς ἘΠ Ρ]5ἢ Ππτεγδίασγα οἵ Εσυρίοϊορσν.᾽--- 7 7716ς. 

ΕἸ μος Ῥοίσίθ.Ό. ΒΕΙΙΟΘΟΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΝΘΟΙΕΝΟΕ ἷΝ 
ἈΝ ΟΤΕΙΝΝΤ ἘΧΥΡΕ. ΒΥ ΝΡ ΕΤΙΝΘΕΙΘ. ῬΕΤΕΙΕ; Ὁ. .1,; 
1,17,1... Ἐύ1ν ΠΠωπϑἰχαϊεᾶ., Ογοτυῦς ὅ82ο.. .25. 64. 

“ΤῊς Ἰεσίαγος νν1}} αἤοσχά ἃ Γαπαὶ οὗ να] δ 0]6 ᾿πίοσγγηδίϊοη ἴου δ ἀθηΐβ οὗ ἀποίθηΐ δἰ Πΐοβ. 
-- Παπελεςίεν σπατναζαι. 
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ΕἸϊμᾶοΥς Ῥούσιθ. 5ῬΥΆΙΑ ΑΝῸ ΒΟΘΑΥΡΊ, ΕΚΟΜ ΤῊΗΞΒ ΤΈΕΤΠῚ, 
ἘΠ ἈΜΆΝΝΑ ΤΆΑΒΙΤΘ, ΒΥ Ν: Μ. ΡΥΝΒΕΕΒ. ἘΠ ΒΤ 

9 Ὁ. 1 ΤΈΣ Τλῦς ὐοσυ ΘΤΙΟ Ζν, ΚΟ Ω,: 

“Α πιδύναοιβ τεοοσά. ΤῊς δάάδϊείοη πιαὰς ἕο οὔγ Κηον]εάρε 15 ποίησ 5ῃοτέ οὗ 
διηδΖίηρ.᾽ --- 7) 277165. 

ΕἸΪμᾶθυβ ῬοῦσίθΌ ἘΘΥΡΤΙΑΝ ΤΑΙ 5. ἘΒάπεά ὃν ΝΥ. Μ. 
ΠῚΙΝΌΒΕΒ ΡΕΤΆΙΕ. []υβιταίςα ὉΥ ΤΕΙΘΤΕΑΜ ΕἼ115. 2722 7τῦο 

Ῥοϊρεγιθ5. Οὐγοτυ ὅϑο. 235. Θ(. φαεἦ. 

“Α νος δἀάπίοη ἴο {Π6 ᾿Πογαίασα οὗ φοπηραγδίϊνε [ο]Κ-ῖοῦα. Ὑδε ἀγανηρ5 ἀγα 
ΥΈ ΠΥ 1Ππ|Ἢιγαίςίοηβ τη {Π6 ᾿ἰτογα] 5θηβε οὗ [πε ννοτά.᾽---Οζοῦες. 
“ΤΏ ν ΑΙ 4 016 85 ἃ Ρἱοίαγε οὗ [τε ἴῃ Ῥαϊεβϑίϊης δπά Βσυρί.--- 2 αΐζν ΜΝετυς. 

ΕἸΙμἄογα Ῥοῦσθ, ΕἘΘΥΡΤΙΑΝ ΘΕΟΟΚΑΤΙΝΕ ΑΝΤ. ΒΥ 
ὟΝ. Μ. ΕἸΙΝΡΕΚΒ ΡΕΤΕΙΕ. ΔΙ 120 ΠΠυδίχαϊιοηβ. Ο7. ὅσο. 35. Θ(.. 

ἸΏ {πεβε Ἰδοΐαγεβ ἢ ἀἴβρίανβ γαγα 5111 ἴῃ εἰποιάδεηρ [π6 ἀδθνεϊοριηεηὶ οὗ 
ἀεξοογαδίϊνε αὐτῇ ἴῃ Εἰσυρί, δπαά ἴῃ ἰγδοίηρ 115 ἱπῆἤπεπος οἡὐ ἴῃς αἵί οἵ οἴπεῦ 
σουπίγιε5.᾿᾽ --- 7 2772165. 

σ ὺ Ομϑὴ. Α ἩΙΘΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΗΒ ΑΚΝΤ ΘΕ ἈΕ: 
ΜΟΙ]. 11. : Τῆς ΜΙάα]α Αρϑβ, ἴτοια ἴμ6 θυ ἰο {πὸ Βουχίεθηίῃ 

(εδπίασγυ. ΒΥ Ὁ. ΝΥ. Ομαᾶν, Μ.Α., Ἐξ ον οἵ ΑἹ] ϑου θ᾽, Οχίοσά. 
ΠΙυβίγαίεα. ζΖ0όγιγ ὅσο. 215. 

“ΤῊς ὈοΟΙς 15 θαϑεά σγοιρθμοιῦξ ΠΡΟ᾿ ἃ ἐΠούοιρῇ βίθαάν οὗ {πΠ6 οὐἹσὶηδ] βοῦτοςβ, απὰ 
Ψ1Π ὈῈ δὴ 1πά!βροηβαθ ε αἱ ἴο 411 βξεαἀεης5 οἵ πηβαϊεεναὶ μἰβίογυ.--- ἡ ἐπεεξιε,. 

“ΤῊΘ ΨΠοΪε ατί οἵ ννδύ ἴῃ 15 Βιβίοσις δνοϊαςοῶ Παθ ΠανΕσ Ῥεεη ἐγεαίεα οἢ 51 ἢ δ πὶ 
ΔΉ ΌΪῈ πα σοιη γε ῃεηϑῖνε 504]16, απ γε ασπθϑίϊοη 1{ τπν γεοαπί σοί ας οη ἕο Πα 
δχδοῖ Πιβίουν οὗ {Π6 νου] μδ5 ροββεβϑβϑεα στβαίεσ δηα τηοσς επάυσιηρ ναὶμπα.᾿-- λαϊζν 
Ολγοπκίοίε. 

5. Βαυίῃσ αου]ϊᾶ. ΤῊΕ ΤἈΔΟΕΒΌΥ ΟΕ ΤῊ ΟΖΘΑΚΒΘ5. 

ὙΠ πυχηδγοιβ ΠΠπ5ἰχαίίοηβ ἔχοι Βυβίβ, εηηβ, (δηθοβ, εἴθ. ΒΥ 3. 

ΒΑΚΙΝαᾳ αοῦ!. «ονγίζ ξαϊέζοσ. Αογαΐ δῦο, 155. 

“Α πιοϑβῖ βρ[βῃπα!ἃ δπά [αβοϊπαίίπρ θΟΟΙς οη ἃ βι θ]θοῖ οἵ ἀπάνϊηρ ἰηΐθσεδί. Πα στθαὶ 
βαΐαγε οὗ [Π6 Ῥοοϊ 15 [6 56 {Π6 διῖμου μδ5 τηδάβ οὔ {Π6 εχίβεηρ ροσγίγαι [5 οἵ πε 
( δεβαῦβ Δηα {πΠ6 δατηῖγαθ]α οὐ! 1048] Βα ΡΕ]θῖν μα μα5 Ἔχ: 1164 τη ἀβα!ίηρ ἢ ἘΠ 15 
Ἰίπθ ο γόβϑϑδσοῃ. [1115 ὈΥΠΠΙΑ ΠΕ νυϊτεη, πα της 1] πϑἰγαίίοηβ ἀΥα ΒΌΡΡ ΙΕ οἡ ἃ 

τοῖαβα τηδρηϊῆοςηοε.᾽--- δαζίν Ολγογιζοῖε. 

Ἡ. ἄθ Β. αἰθοϊη5. ΙΝΌΌΘΤΕΥ ΙΝ ΕΝΟΙΙΆΑΝΌῸ : ΗΙ5ΤΟΕΙ- 

ΟΑΙ, ΟΥΤΙΙΝΕ. ΒΥ Η. Ὁ8. Β. ΟἸΒΒΙΝ5, Μ.Ας ΘΠ 
5 Μαρβ. «δεεοηαῖ Ζαἴϊίοτ. Ζ7)εγιν δυο. τος. 6. 

ΗΕ. Ἐ Ἡσοῦΐοθ. Α ΗΙΘΤΟΚΥ ΟἿ ΒΕΙΤΙΒῊ (ΟἸΟΝΙΑΙ͂, 
ῬΟΙΙΟΥ. ΒΥΗ. Ἐς ἘΌΒΕΤΟΝ, Μ.Ὰ. “2 εῦην ὅϑο. 125. 64, 

“ΤΕ 15 ἃ σοοά ὈΟΟΚ, αἰ σι ϑη θα Όν δοσύγδον ἴῃ ἀείβι], οἰθασ δυσδησεπιθηξ οὗ ἔδοίΐϑ, 
δηά ἃ Ὀὑτοδά σγβϑβϑρ οὗ ρυϊποῖρ 65.᾿ --- ]7απελεςίεν Οπαγαϊαι. 

ΑΡΙ6, ᾿τηρδαγεέϊαὶ, οἰθασ. . . . Δ πηοβὲ να ]α νο]πης.᾿--- ἡ ἐπε,ιαθηε772. 
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ον Βόχθ! ΤΗΝ ἘΑΘΤΝΕΝ. ΟΘΈΘΤΙΟΝ ΓΝ ΤῊΝ 
ΕἸΙΔΘΗΤΕΕΝΤΗ ΓΕΝΤΌΞΚΥ. ΒΥ ΑἸΒΕΕΤ 5ΟΒΕΙῚ, οὗ {πε ΕΘΠΟ ἢ 
Αοδάθιηγ. Τυδηβὶαἰθα Ὀγ Ε᾿. Ὁ. ΒΚΑΆΜΎΝΕΙ,, Μ.Α., ψΊ ἢ δῃ Τηίΐτο- 
ἀαοίίοη ΡΥ Ἀ. Ο. 1. ΕἘἸΕΤΟΗΕΕ, ΕῈ]]ονν οὗ Μαράδίθη (Ο]]ερε, 
Οχίοτά. Πα Μαρ. Οὕὐοτυνι ὅϑο. 4-. 6. 

ΤῊΣ δυΐμοτβ ᾿πϑῖσῃς ἱπίο [ῃ8 σμπδγδοίθσ απ πτηοίϊνεβ οὗ με ἰθδάϊησ δοΐουβ ἴῃ {ΠῸ 
ἄτατϊπα σῖνεϑ ἴΠ6 ὑνουΚ δὴ ᾿πΐθγαβί πποοιηπιοι ἴῃ ὈΟΟΚΒ Ὀαβθα οἢ 5: ΠΏ} 87 τηδίουα].᾽ --- 
ϑοο  7ΏΩ7Ι:. 

Ο Η. ατὐἰη]ησ. Α ΗΙΘΤΟΚΥ ΟΕ ΤῊΗΒ ΘΚΒΑΤ ΝΟΚΝΤΗΒΕΝ 
ΒΑΙΙΆΝΑΥ, 1845-95σϑ.. ΒΥ ΟΗΑΒΙΕ5 Η. ΟΚΙΝΙΝα. Ι Μαρβ 

Δηα ΠΠαῸβγαϊίοηβ. 172267η1»}7 ὅϑο. τος. 66. 
“Αἀπλῖγα νυ υυιτέεη, ἀπαᾶ ογατητηθα 1 ᾿ηξεγεβεϊηρ ἔαοίβ.᾽--- 7) ατζν 77α 11. 
“ΤῊΣ οἷν δἀθηπαΐα ἰδίου οἵ ἃ στεαΐ ΒΡ] 5} ταῖϊνναν Οομρϑην ἐμαὶ μας δ5 γεΐ 

ΔΡΡεαγεά.᾽--7,Ζηιες. 
ΕΜ τ. Ομ] πηρ μΒα5 ἄοπα ἔου {ἢς Πιβίουυ οὔ τη6 ατεδὶ Νουίμεση δὲ Μδοδυϊαν αϊά ἔου 
ἘΠ ΡΊ 5 Η!ἰβίοσν.᾽--Ζλε Ἐπ 7γιρΊ7ε67. 

πΠ ΟΥΕ ΤΗΝ ΘΟΕ ΟΕ ΘῈ ΟΧΕΘΕΘῸ : ἘΠΕ ΤΕ ΙΟΕΥ 
Δα {πε ῖγ Τυδαϊ]οη5. ΒΥ Μεμθεῖβ οὗ ἰῃς Τ]ηϊνεγβιίγ. Ἑαιϊεα ΡΥ Α. 
ΟΙΔΕΚ, Μ.Α., ἘΈ ον ἀπᾶ Ταυίΐου οὗ Πἡποοὶη (Ο]]εσα. ὅσο. 125. δώ. 

.Α ψγοΥῖς ΒΊΟΝ νν1}] σεγέδιην 6 Δρρθαὶβά ἴο ἴῸυ τδην ψεδῦβ 85 {πΠ6 βίδηάδγαά Ῥοοϊς οα 
τῆς (Ο]]ερ ες οἵ Οχέοσα.---  ἐπεϑιαδιέ7ε. 

ἘΘΈΤΘΗΒ. ΠῚ ἩΙΘΤΘΕΥ ΟΝ ΕΙΟΚΈΝΌΟΣΝ; ἘΕΟΝ: 1424 
ἜΌ 17202. ΒΥΕΟΎ. ῬΕΒΒΈΝΘ,.. 20. 125, 62]. 

Α Βιβίοτν οἵ ΕἸοσεποβ ὑπάδσ {πῸ ἀοτηϊηδίϊοη οὗ (οβίπιο, Ῥίετο, δαπᾶ Τοσβηζο ἐς 
Μεάιοῖβ. 

πο. ΑἸ ΘΗΘΕΤ. ΠΙΘΤΟΕΥ ΟΕ ΒΟΜῈ, .-Βγν.} ΜΕΙ1.5, 
Μ.Α., Βε] ον δπὰ Ταυίου οἵ ϑνδάμπαιῃ (9]]., Οχίοσά. ἍΝ 4 Μαρϑ. 
ΟγοτυῦΣ ὅῦο. 45. 6α. 

ΤῊ ῬΟΟΙΚ 15 ᾿ηπξεπάβα ἔοσγ {πὸ ΜΊΙΔάΙς δηᾶ Ὄρρεσ Εουπς οἵ ῬαΡ]ὶς ϑοῃοοὶβ δηὰ ἔου 
Ῥδϑ5 ϑιπάεπίβ δὲ (ῃς {Πηϊνεγϑιεεβ. [ΙΕ σοηΐδὶπβ οορίοι5 ΤΑΡ]65, εἴς. 

Απ οΥὐἱρῖπαὶ ννουΚ νυ 6 ΟἹ δῇ οὐἱρῖπαὶ ρ]δη, δηα υνἹ ἢ ὩπσοΙηηοη ἔγαϑῆηθθ5 ἀπά 
νΊσοιτ.᾽--- δ 2εακεγ,. 

Ο. Βτονχηΐησ. Α ΘΒΗΟΚΤ ΗΙΘΤΟΒΝΥ ΟΕ ΜΕΌΙΖΝΑΙ, ΤΑΙ, 
Α.Ὁ. 1250-1530θ. ΒΥ ΟΒΟΔΕ ΒΕΟΥΝΙΝΟ, ΒΈΙΙον δπὰα Ταίου οὗ Καὶ ηρ᾽ 5 
ΟΟΙ]ερσε, Οδιαργιᾶσα. «δεογα Κα ογι. 70,1: 7τῶὸο Ἰρίμηγηθ5σ. (ΟἸὙοτυη 

ϑ8υο. ὅ5. δαεἦ. 

ΨΟΙ,. 1. 1250-1409.---6]Ρῃ5 απα (Ἐ] 6 ]11η65. 
ΨΟΙ,. 11. 1409-1530. ---ΤῊε Ασα οὗ [Π6 (οπάαοί(ετ!. 

“Μτ. Βτονηΐηρ 15 ἴο ΡῈ σοηργαίαίεα οἡ {πε ργοάποξίοη οὗ ἃ νου οἵ ᾿πιτηθηβα 
δου απὰ ᾿εαγηϊηρ.᾿--- 7ες ἐγεγιςίεν Οαςείίε. 

Οὔταᾶν. ΤῊΗΕ ΘΤΟΑῪ ΟΕ ΚΕΝ. ΒΥ Ξ5ΤΑΝΘΡΌΙΒΗ 
ΟὝἜΒΑΡΥ, Απίπου οὗ “ ΕἸΠη δηά ἢῖ5 (οτηρδηΐοηβ. (7. δύο. 25. 6α. 

“Μοβε ἀε!ρμίξα!, πιοϑὲ ϑεϊπιι]αίϊίπρ. [(5 Ὑδοῦ Παπιουγ, 1(5. ΟΥ̓ΡΊΠΑΙ ἱπιδρὶ πη Ρ5, 
τῆδκα ἴἴ οἠς οἵ (ἢς ἔγεϑῆεϑθί ὈγεαζΖίθϑέ νοὶ πα.’ --ὐείλοαϊεί ΤΊρτες. 
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ΒΙορΤΆΡἢΥ 

5, Βεαγίπσ αουἹᾶ. ΤῊΝ 1Π1{ῸπῈ ΟΕ ΝΑΡΟΙΞΒΒΟΝ ΒΟΝΑ- 
ΡΑΚΤΕ, ΒΥ 5. ΒΑΕΙΝα ἀοῦμῦ. ἍΝ ονεῖ 450 Π]υβίγαί!οηβ ἴῃ 
1η6 Τεχί δπα 12 Ῥμοίορτγανιγε Ρ]αίεβ. Ζαρρ σμαγίο. (ΟἿ ἐοῤ. 365. 

“ΤΠε Ρεβὲ Ὀιορσύαρῆν οὗ Νδροίβθοῃ ἴῃ ΟἿἿ τΟΠΡΊΙΘ, ΠΟΥ πᾶνε ἴπεῈ ΕὙΘΠΟΝ δ σοοά ἃ 
ὈΙΟΡΥΆΡΒΕΣ Οὗ ΤΠ6]γ μεῖο. Α Ῥοοῖκζ νεὺν ΠΘΔΙΚ δ5 βσοοά δ5 ϑουίμεν 5 ““110{ε οὗ 
Νείβοη." ᾿--])Ἱαριολεςέεν σπαγάξαι. 

“ΤΕ πιδίη ἔβαϊασε οὗ 815 βούβεοιιβ νοϊτπη 15 115 στθδαί ὑγεϑίτ οἵ Ῥεδιεῖα] Ρῥμοίο- 
Βτάναγεβ δηα Πηεὶυ- Θχεοιῖθα γγοοα δηρτανίησϑ, οοηϑβεϊ]ηρ ἃ σοιηρ]θῖα ῥ᾽ οΐοσϊαὶ 
σἤτοηΐοὶε οὗ Ναροίδοη 1.᾿5 Ῥεύβομδὶ Πἰβίουν ἔτοπὶ {Π6 ἄδυϑβ οἵ δῖ5. εαὐὶν σμ!Π] ἀποοά 
αὖ ΑἸ]δςοῖο ἴο {πΠῸ ἀδίε οὗ Πὶβ βεσοπά 1πίεγμιβηΐ.-- 7) ατάν 1 ̓ ἐέργαά. 

ΟΝ δδυὶν 811 {Π6 ΠΠπ5ιγδίϊοηβ αΥα γθ 8] σοπίσι θα ἰοτβ το Πἰβίοτν . --- 7765 ἐγεγ5έεγ Οαπξεέίε. 

ΝΙΟΥΥΪΘ ἘΠ11|ΟΥ. ΤῊΝ Τ11Ὸ{ῸῈ ΑΝῸ ΜΕΙΤΙΝΟΘ5 ΟΕ ΤΟῊΗΝ 
ΘΑΧΈΝΑΝΤ, 0.1}. (15γ7γ1-1641), ΒΙΒΠΟΡ οὗ 58] θθυγγ. ΒΥ ΜΟΚΕΙΒ 
ἘΣ Ε, 0.10... εν» δύο. ὑτοῖν ΘΩ͂, 

΄. Μ. Βίρσο. 5Τ. ΑΝΘΕΙΜ ΟΕ ΟΑΝΤΕΒΕΆΒΌΒΥ : Α ΟΗΠΑΡΤΕΚ 
ΙΝ ΤΗΒ ΗΙΒΤΟΚΥ ΟΕ ΚΕΙΙΟΘΙΟΝ. ΒΥ]. Μ. Κιασ. “2έγεν ὅσο. 575. 6α. 

“Μτ. Ἐϊρο δα5 ἐοϊά {με βίογν οὗ {π6Ὸ {16 νυν βομο Αυὶν ἈΡ έν, αηα Πδ5 σοπεγὶ θαϊεά 
δ ᾿πέθσθϑίϊηρ σμδρίεσ ἴο {πε βίου οὗ με Ν᾽οσιηδῃ ρεγιοα. ---ὐαξίν Ολγοριζοίδ. 

Ἐς. ϑονοθ. ΤΗΝ ΤΙΕῈ ΟἿ. 51Ε ἘΚΕΈΕΚΙ ΘΙ ΘΟΕ 
ΟΕ ΒΥ νν- ΜΌΝΟΝ ΝΑ 75 ΧΟΩΣ 

“ἼὙΒ15 θΟΟΚΚ μα5 θβεη πἀπάογίαδίζεη ἴῃ ααϊΐα {Πδ τῖρσῃς βρὶτῖῖ, δηα νυ θη νυ συταρδίην, 
1ῃηϑῖσῃςξ, πη σοηῃβίθγαθ]ς ᾿ς γαῦν 51{11].᾿--- 7 2γτές. 

ΝΥ. α. ΟοΙμσνοοᾶ. ΤῊΞ Π1ΕἘῈ ΟΕ ΤΟῊΝ ΚΚὔΘΚΙΝ. Βν 
νν. α. Οοιπμινανψοοῦ, Μ.Ὰ. ἍΝ Ῥογίγαιϊίβ, ἀμα 13 Ἰγανηρθ ὈΥ 
ΝΠ Ἐ π5ἴκιη.", Ὁ τοεδῦ)ῶ ΣΟ 2022. 2 Φόϊη." δ: 22. 

“ΝΟ τῆοῦς τηϑρηϊποθηΐ νοϊατηες μανα θεθη ΡΕὈ]15Π 64 ἴογ ἃ ἰοὴρ {{π|6.᾿--- 7 2772165. 
ΤῸ 15 Ιοηρ βίποε ψὰ μαά ἃ Ὀϊορσαρῆν ἱἢ βαοῃ ἄς! σῃΐ5 οὗ βυρβίδησε δπά οὗ [ουπη. 

ΘΌΘΠ ἃ ῬΟΟΪΚ 15 ἃ ρΡΙεαβαγα ἴου τ[ῃς ἄδν, δηὰ ἃ ΟΥ̓ ἴου βἌνεσ.᾽ ---δαῖῖν Ολγορζοίε. 

Ο. νεϊαβύοίη. ἸΟῊΝ ΘΚΙΝ. ΒΚ ΟΒΗΠΑΒΙΕΒ ΝΑΙΌΒΤΕΙΝ, 
Μ.Α. ὙΠ ἃ Ῥμοίορταναυσε Ῥοχίγαϊί. “Ζοοΐ ὅῦο. 55. 

“Α {πουρσμίξα] δηα ννε]]-ννυιτίεη οὐἱεἰοίθτη οὗ ΒΕ αϑκίη᾽ 5 ἐεδοβίηρ. --ϑαΐζν Ολγορίοῖε. 

Α. ΝΙ. ἘΞ Θατγιηδούοῦοσ. ΤῊΞΣΝ Π1ῈῈ ΟΕ ἘΚΝΕΘΤΊ ΚΕΝΑΝ, ΒΥ 
ΜΑΡΑΜΕ ΠΑΒΜΕΘΤΕΤΕΚ. ΥΠῊ Ῥογίγαϊς. «δεεογαῖ ΚΕ αζέζογ:. (7. ὅσο. 6-. 

“Α Ρο]Ἰ5ῃ84 βσεπὶ οἵ ὈΙοβυαρῆν, βαρϑυῖου ἴῃ 15 Κιπά ἴο δὴν αἰζετῃρί {παΐ μα θβεὴ τηδᾶς 
οἵ τεοβῃηΐ γεδῖβ ἴῃ Βησίαπᾶ. Μδάδιηε Ἰ)αγπιεβίείεσ Πδ5 ἱπάεβα νυυϊτίβη ἔοσ ΕἸ Ρ 5ἢ 
τεδάεις “714 1κ|ὲ οἵ Εγπεϑὲ Βδηδη. ᾿-- - 44 ζλοφιεθτε77. 

ΤῸ 15. ἃ [δϑοϊ παίϊηρ απα Ὀἱοσταρῃϊοϑὶ δηα οὐἱτῖσαὶ σιααν, απα δὴ δαπηίγα νυ Πηϊβηβά 
ὙΜΟΥΚ οὔ ΠΙτεύατν ατί.᾿--δοοζδ γα. 

ΤΕ 15 ᾿πτεγρεπείσγαϊςεα ἢ τΠς αἰ σηϊν δηα σἤδγπῃ, {πΠ6 πλ114, Ὀτγὶρ μ , οἰαβϑῖοαὶ στασα οὗ 
ἔογτα απὰ {τεαίπηθηΐ παῖ Ἐθηδπ ὨΙΠη56]Γ 5ο Ἰονεά : δῃὰ ἴἰ {π1Π]5 ἴο {πε τἰξευτηοβὲ 
{με ἀε]ϊσαΐα αημὰ ἀπο] ΔομἸ νειηθπηξ 1{ βεῖβ ουδ ἴο ΔΟσΟΙΏΡ]15}.᾽--  οαα16772}. 

Ὗ. Ἡ. Ἠυύϊϊδοη. ΤΗΕ ΤΠ1ἘῈ ΟΕ 51 ΤΗΟΜΑΘ5 ΜΟΚΕ. ΒΥ 
ὟΝ. Ἡ. ΗσττονΝν, Μ.Ὰ. γί δογέγαξίδ. Οἴγοτυγιε ϑυο. ὅς. 

“ὙΠ Ε ῬοΟΚ Ἰαγϑ βοοά οἱαίπι ἕο ΒΙΡῊ τη ΔΙΏΟΏΡ, ΟἿΣ ῬΙοσυαρἶθβ. [{15 Ἔχοα ]θηῖν, 
Αἢ Ἐχοε]ὶεπί ΠΟ ΠΟΡΥΔΡΉ.᾽-- 7 77,165. Ἔνεη Ἰονίηρὶν, νυϊττεη.᾿--τιδοοΐδϑεαι. 
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Ττανεὶ, Αἀνεπίυγε ἀπ ΤΟρΡορταρῃΥ 
ΕΠ ἘΠῚ σοῖο: ΒΕΙΤΙΒΗ ΟΕ ΝΊΤΚΑΙ, ἈΨΕΙΚΑ. Ἔν 8:1: 

Η. Ἡ. ΤΟΉΝΒΞΤΟΝ, Κι .Β. ΜῈ πεξαυὶν Το Ἡσυπάτγεα 1ΠΠ|5ἰγαίς! 5, 
Δηα 51᾽1ΧχΧ Μαρβ. οδέεογιαῖ Ζ αἸζέϊογι. (,γοτυῦὲ 4190. 305. η6ΐ. 

.Α ἐαβοϊηδείηρ Ῥοοῖκ, νυυιεΐθη ἢ δα π4] 5Κ111 ἀπ σμαυπη---ἰῃ νου δὲ οποα οὗ ἃ 
᾿ΙΓουαυν ατίιδὲ απᾶ οὗ ἃ πιδῃ οὗ δοίϊοῃ ψγῆο 15 ϑ'πρ ]Αυ]ν ννῖ56, Ὀσγανε, δηα ὄχρουῖ- 
ἐποοά. [1 ἀρουπηᾶβ ἴῃ δα πη γα ]Ὲ 5 Καίο 65 ἔγοπι ΡῈ Π0]].᾿--- εεἐηεγεΐεν σαξοέέε. 

“Α ἀε!σ με] ὈΟΟΚ. .. σοἸ]]δοιησ νη {Π6 σονεῖβ οὗ ἃ βίηρ!ε νοϊαπια 411 {παΐ ἰς 
Κποννῃ οὗ {ῃϊ5 ρατὶ: οἵ οὔ Αἰπίσδῃ ἀοπιαΐηβ. Τῆς νο]πΊϊΠοι5 ΔΡΡΕΠαϊοΘ5 αὐ οὗ 
εχίσεπῃα νϑ]πε.᾿᾽--]Παπολεςέεγ σπαγαἼαι. 

“ΤῊς ῬΟΟΚ ἴδκεβ ἔσοηΐξ γαῖ δἃ5 ἃ βίαπαδλσζα ννοῦῖκ ὈγΥ {Π6 οπε τηδῃ σοπηρείεηϊξ ἴο ψτῖίε 
ἴτ.᾽ --Πραῖΐν Ολγοιϊοίεξ. 

“τ  .δοῖθ.  ΤΗΚΕΝ ὙΒΑΚΘΟ ΙΝ ΒΑΝΑΘΕ; ἈΞ ΕΚΙΟᾺΑ ὍῪ 
ΤΊΟΝΕΙ, ὍΕΟΙΕ. Ώ τοὺ [ΠΠιβίταϊοηβ ἀηὰ 5 Μαρθ. «δδεογα 
Εαϊίοη. 20 ηιν δυο. 215. 

.Α ἥπο, {1}] θοοκ.’᾿--- δ αζέ γ7α1 Θσατξεέέε. 
“ἈΑΡΒουπάαϊηρ τῇ ΓγΠΠ1ηρ αἀνεπίυτεβ. --αὶζν Τεϊοργαξᾶ. 
Η15 ῬθοΟΚ ἰ5 ργοΐιβε!ν 1Πιίγαϊεα, δηα 15 Ὀσῖσ μέ ρᾶροβ σῖνα ἃ Ρείευ βσθπθσαὶ συν οΥ 

οἵ Αἰτῖσα ἔγοπι {πε (δρε ἴο ἐῃς Ἐξαπαΐου ἔπδῃ ΔὴΥ 5ιηρὶε νοϊππης τμδὲ μδ5 γεῖ θεεῃ 
ῬαὈΙΠ 5 ηςα.᾿--- 7 7):6ς. 

ΓΑ, χει μἀμξαῖ ῬοοΚ.᾿---α σα ε7727. 
“ΑΞΕΟΠΙΒΗΙΠΒΙΥ ἔγαηκ. νοῦν Ρᾶρα ἄδϑεσναβ οἷοβε δἰέεητίοη."-- } ἡζογω 76. 
3 Ὁπαπεβεοηαῦὶν οἷς οὗἉ ἴΠε πιοβί ἱπίεγεϑεϊηρ ῬΟΟΚΒ οὗ ἔγανϑὶ ἡ ΒΙΟΒ. Πᾶνα ΥεΟ ΠΥ 

ΔΡρεασεά. ---ζαπαανα. 
“ὙἼΒε Βοπεϑὲ ἱπηργθϑβίοηβ οὗ ἃ Κεβεη-ευεά δηὰ ἱπίγερι ἔγανβ]]δγ.᾿--- δοοίδγεαϑι. 
ΑΡΡβδ]ηρ Ρονγεσία!ν ἴο {ΠῈῸ ῬΡΟΡΌΪΑΓ ἱππαρὶηβδίοη.--- σζοδε. 

Ἡητὶ οὗ ΟὐἹθδὴβ. ΕΚΟΜΤΟΝΚΙΝ ΤΟΊΝΘΌΙΑ. ΒΥ ΡΕΙΝΟΕΒ 
ΗΈΝΕΙ ΟΕ ΟΕΙΕΑΝ5. Ττδηβίαίεα Ὺ ΠΆΜΙΕΥ ΒΕΝΥ, Μ.ὰ. ΜΙΠ 
100 ΠΙμβίγαιοηβ απ αὶ Μαρ. Οοὔὑγοτῦῦι 4ίο, οΥδ' ἰοῤ. 255. 

“Α ψγεϊσοπια σοπίγ το ἴο οὐγ Κπονίεᾶρθ. ὙΠ πατιγδίϊνα 15. [1]} ἀπά ἱπίθγθβεηρ, 
δηά τΠῈ ΔΡρεηάϊφεβ Βῖνε {πε ΨουΚ ἃ β! βίδ θεῖα] νδ]ὰε.᾿--- 7 77:6ς. 

“ΤΠ ε Ῥυΐποε᾽ 5 ἔγανεῖβ δ΄Ὲ οὔ γε δ] ἱτῃρουΐαποα.. .. Π1β ββθύνίοαβ ἴο σἜΟΡΥΆΡΩΥ πᾶνε Ὀεεη 
σοπϑίἀθγαϊθ. ὙΠα νοϊαπι8 15 Ῥαδα Ὁ} Ἰ]υκιταϊεά."- -Αἴ ἐλοφικεηφ772. 

Β.. 5. 5. Βδάδθηῃ-Ῥονγ 611. ΤῊΝ ΘΟΜΝΝΝΕΑΙ, ΟΕ ΡΕΕΜΡΕΗ. 
Α Τίδιν οὗ 16 ἰὴ Αϑῇῆδηί, 1895. ΒΥ (ο]οποὶ ΒΑΡΕΝ-ΡΟΥΝΈΙ.. 
ὙΠ 21 Π]αβίγαίϊίοηβ πα α Μαρ. Οὐδαῤογ ᾿Ξ αἼήογ,. Ζαηρε (γοτοι 
ὅυο. ὅ-. 

.Α σοπηρδοί, δι εμα)], πιοβὲ τεδάδο]ε γεοοσγά οὗ (με σαπιραῖρη.᾽---  ατζν ΓΝέευς. 

Β.. 5. 5. Βαᾶάρῃ-Ῥονθ1]. ΤῊΗΕΞ ΜΑΤΑΒΕΙΕ ΟΑΜΡΑΙΑΝ, 1τ8οδ. 
ΒΥ ΟοΙοηθὶ ΒΑΘΕΝ -ῬΟΥΝΕΙ,.. ΔΝΊ Ππϑαυν τοο ΠΙμπβίγαίίοηβ. Ο δαέγ 
Εαϊογη. 1αγρε Ογοτυτε ὅυο. 6-. 

“Α5 ἃ 5ίγαιρ βίξουυγατά δοσοιπηΐ οἵ ἃ συεαῖ ἀ68] οὗ ΡΟ ΚΥ ὑγοσκ ἀπρυείεπιϊοιϑὶν ἄοηθ, 
115 ῬΟΟΚ 15 νγ)Ὲ]}] νγοσί ἢ γεδάϊηρ.᾽--- 7 27,165. 

ΕΠ Υ  Ιπ 66., ΤΉΝ ῬΑΤΙ, ΤΉ ΟΟΝΟΟ ἈΚΑΒΘ. ΒΥ 
5, 1,. ΕἾΝΘΕ. ΝΠ ΡΙδηδ, εἴσ. 12.272) ϑϑο. 125. 66. 

“ΤῊς ῬοοΙΚ 15 []] οὗ βσοοά {Πΐηρ5, ἀπά οὗ βαβίαϊηβά ἱπίογεϑβί.---δΖ, }αγεαος σατεέέε. 
“Α σταρῃϊο βκείοῃ οἵ ομβ οὔ [Π8 πιοβέ Ἔεχοϊεηρ ἀπά ἱτηροτίαηξϊ ερὶβοάββ ἴῃ {Π6 ΒΓ 616 
.π ΒΌΡΓΟΙΠΔΟΥ ἴῃ (επίγαὶ Αἰτῖοα θαίνγεθη {πῸθὶ Αταὺς δπὰ {πεῖν Ἐπασορεδη σἰνδ]5.᾿᾽ --- 

7,165. 
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Α. ὅ0. Η. ΟαἸῬΡοη5. ἘΧΡΙΟΒΚΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ἩΌΝΤΙΝΕΊ ΙΝ 
ΟΕΝΤΆΕΑΙ, ΑΕΕΙΟΑ. ΒΥ Μαῆοσ ἃ. 51. Η. ΟἸΒΒΟΝ5, Εν Κ.6.8. 
ἍΜ ΜΙ 8 Π1Π]]-ρασε ΠΙμὰβίγαίοπβ Ὀγ . ΝΉΥΜΡΕΕΚ, 25 ῬΠοίορυδρῃβ δηά 
Μαρβ. 2 ριγν ὅϑο. 155. 

“Η;:5 Βοοῖκ 15 ἃ σταηά τεοογά οἵ αιυϊεί, τππαϑβαγαϊηρ,, τδοίξα]! γθβοϊ ποθ. Η5 δάνεη- 
ἴὰγ65 ΕΓΘ 45 νΔΥΙΟΙ5 ἃ5 Π15 5Βρουξπηρ ἜἼχρίοῖς ννεύα Ἄχοϊξηρ.᾿-- 7,27765. 

Ἐ, Ἡ. ΑἸάογθοη. ΜΝΙΤΗ ΤῊΗΕ ΜΟΙΠΣΝΤΕ ΙΝΕΑΝΤΕΥ ΑΝῸ 
ΜΑΘΗΟΝΑΙΙΑΝῸ ΕἸΕῚ.) ΒΟΆΚΟᾺΕ, τδ9ρ6. ΒΥ [Ιλδαΐ.-(Ο]οηοὶ 
ΑἸ ΌΕΚΒΟΝ. ὙΜΊ παμηθύοιβ Π|αϑγα οη5 δηα Ρ]αη5. Ζ)δγηγ το. τος. 64. 

Αἢ ἱπέογεβεηρ σοηίτ θα ΟΠ ἕο {ΠῸ βίοτυ οὗ {π6 ΒΥ ΒΗ ἘαρΙγε᾽ 5 στοόνεῃ."--- αν 
ΜΝέτυς. ἘΡΎΝΝ ᾿ 

Α οἴδαζ, νίβογοιιβ, δηα βο] ἀϊδυ- κα παγγαΐῖνε. ---ϑοοζδα7ι. 

ϑοσιηοι αμάρθιθασ. ΓΑΜΡΑΙΟΝΙΝ ΟΝ ΤῊΕΒ ὕρρὲεκ 
ΝΙΠῈ ΑΝῸ ΝΙΘΒ. ΒΥ 1Δεὰτ- ΒΕΥΜΟῦΕ ΝΑΝΡΕΙΕΚ. ΜΙ 
δῇ [Ιηἰτοάποίίοη ὉΥ Θ΄. ἃ. αἀομθιε, ΚΜ. Μὰ 4 Μδρ5, 
ΠΠπϑιγαίοηβ, αηὰ ΡΊδηβ. ἤαγρε (γ7οτυ ὅσο. 105. 6. 

“Τ7ροη {π6 Αἰτίοδη απδϑίϊοη {ποτα 5 ἢ ῬοοΙς Ῥγοσαγαῦ!α ν ]Οἢ σοηΐαϊηβ 50 το ἢ οὗ 
νδὶια δ5 1Πἰ5 ομβ.᾽ --Οπαγαζαι. 

Τιογὰ ΕἸποαϑῦϊθ. Α ΕΚΟΝΤΙΕΝ ΓΑΜΡΑΙΕΑΝ, Βγυίῖμε νιβοοιπηΐ 
ΕἸΝΟΑΘΤΙΕ, ΝΟ... δᾶ 1χδπϊ. Ῥὶ Ὁ. ἘΠ ΤΟΥΤ- ΟΠ ΑΒ ΠΠ ἡ 
Μδρ απᾶ τό 1Π|υβίγαίίοηβ. «ϑδεογεῖ Τα αἴζίζογε. Ογόοτωγε ὅϑο. 6-. 

“Απ δαπηίγαθ]α θοοῖκ, σοπηθ ηΐηρσ ἴῃ ἃ νο]πιῈ ἃ Ρῖθοα οὗ ΡΙεαβαηΐ τοδάϊηρ ἔογ {πε 
ΞΘ ηΘΓΔ] τεδάςθυ, Δη4 8 τε αν ΔΙΆ ΔΡΙ6 ἐτθδεῖβα ΟΠ ἔγοπίϊου ννδῦ.᾿--- ἡ ἐπιο)εσιε772. 

7. Κα. Ττοῦνοσ. ΤΗΝΕ ΝΙΌΞΒΕ ΒΟ ΈΘΕΘ. ΒΥ ὉΟΙΌΠΕΙ 
ΤΈΆΟΤΤΕΒ, Κ.Α. ΜΙ ἃ Μδρ δπα 1] αβίγαίίοηβ. ὕὔγοτυγε ὅϑο. ὅς. 

“Α τπιοϑβί ᾿πίθγθβίϊηρ 85 Μ]}Ὲ}] 45 ἃ ποῖ ]ν πα τπηοάεβεν νυυϊτέθη Ῥοοϊς.᾿--- -2εοξαέογ. 

ἽΜΊΟΠ861 Ὁανὶθῦ. ΤΙΕῈ ΑΝῸ ΡΚΑΟΘΚΕΘΘ ΙΝ Αὔ5ΤΆΕΑΙ,- 
Α5Ι1Α. ΒΥ ΜΙΟΘΗΑΕΙ, ΑΝΙΤΤ, ΜΡ, ΜΠ. 2 Μαρθ. Οὔγοτυ» ὅζο. 
Θ. “ δΌ00 ΡΡ: 

Αη ᾿ηἰεγαϑίϊηρσ δηα βαρ ραϑίῖνα ννουῖς.᾽ --- αῖζν Ολγοἥζοῖζε. 
“(οπΐδίηβ 8η δϑίοπιβῃϊηρ ἀπποσπέ οὗ ΡΥΆΟΙΙΟΔ] ᾿πέουτηδίϊοη.--- 2) τῶν 77ατά. 
ἐΟπς οὔ τπε πηοϑὲ νϑ] πα ]6 σοπίσ Βα ΟΠ5 ἕο ΟἿἿ βίοτε οἵ [πηρε 18] 1 ογαΐασα ἐΠπαΐ Πὰς 

Ῥεδθη ΡΠ 5Π 64 ἴοΥ ἃ νεῦν Ιοῃρ {{πη6.᾽---Φαζέ 7αζ αξεξέε. 

ἦν. στἴοοκθ. ΤῊΝ ΝΟΚΤΗ-ΜΨΈΕΈΘΤΕΝΝ ΡῬΡΕΚΟΝΙΝΟΕΘ ΟΕ 
ΙΝΌΙΑ: ΤΉΞΒΙΕ ΕἸΤΗΝΟΙΟΟΥ ΑΝῸ ΑΡΜΙΝΙΒΤΕΑΤΙΟΝ. ΒΥ ὟὙ. 
σκοοκε. ΝΠ Μδρς δηα 1ΠῸβἰγδοηβ. Ζ226γ7ιγ} δύο. τος. δα. 

“Α σδγαῆη]!ν δηα ννε]]-νυϊ τη δοοουπξ οἵ οπα οἵ {Π6 πιοβὲ ἱπηροτίδηξ ργονίποαβ οὗ {πε 
Ετηρῖσθ. Μ.. Ουοοΐζε ἀβα]5 ψ ἢ 1Π6 Ἰαπά ἴῃ 115 Ῥῃ γβϑίοδὶ αβρεοῖ, [π6 ργονίπος 
τπηάογ ΗΙπηάοο δπα ΜαββαΪπηδῇ σι]6, ἀπά οσ ΒΥΠΊΒΗ τα]6, τς ΕΠ ΠΟΙ ΟσῪ δ ηα βοοίοϊοσν, 
115 γε! σίοιβ ἀηα βοοϊαὶ [1{6, {Π6 Ιαπά Δ Π4 115 βαε]επιθπί, Δ ηα {ΠπῸ πδίϊνε ρβαβδηΐ. 
ΠΕ ΠΠπϑεγαί!οηβ ἀσα σοοά, ἀπά τς ΤΩΔΡ 15 Ἔβχ|ε]]εηΐ. ᾿-Ταποπεσέον Θμαγδατι. 

Α. Βοίθτᾶροῃ. ΤῊΒ ΒΕΝΙΝ ΜΑΘΘΑΟΚΕ. ΒΚ ΟΑΡΤΑΙ͂Ν 
ΒΟΙΒΒΑΘΟΝ. δεεογαῖ ΖΕ αζέζογ. Οἴγοτυῦῖ ὅσο. 45. 6, 

ΟἹΓΊ ΠΕ βίου μα Ῥβεη νυϊτίθη ἔουγ Παπαγθα γθδὺβ ἀθὸ ἴΐ νου] ΡῈ τϑδᾶ ἰο- ἄδν 85 δὴ 
ἘΣΠΡΊ15ῃ. οἰ αϑϑὶο.ἕ"-- -δοοΐςζα:. 

ΕἹΓ δηνιπΐηρ οου]Ἱὰ απῆδποα [Π6 ΠΟΥΤΟΥ δηα {πΠῸ ραΐμοβ οὗ {Π15 γεπιδυῖκα]α Ῥοοϊς ἴξ ἰς 
[6 51Π1ρΡ16 βίυ]α οὔ τῆς διίπου, γῆο ννυϊῖεβ δ5 ἢ6 ψγνοι]ά (411κ, πποοπβοῖουβ οὗ Πὶβ 
Οὐ Ὠογοΐβιη, ΜΙ Δῃ ΔΕ] 655 655 ΨΥ ΠΟΘ 15 {ΠῸ Πρ οϑέ ατι.᾿--- ρα γ7α Θαξεξέε. 
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Η. 5. οροσ. ΤῊΗΞ ΗἼ1,, ΟΕ ΤῊΗΕ ΔΚΑΟΞΒΘ :ΟΕ, ΤΗΕ ΟΒΕΑΤ 
ΤΟΝΕ ΤΈΜΡΙΙΕΒ ΟΕ ΤΈΙΡΟΙΙ. ΒΥ Η. 5. ΓόΟΨΡΕΕ, Ε.5.4. Μὰ 
Μδαρβ, ΡΙδῃβ, δῃᾷ 75 ΠΙυβίγαϊϊοηβι ζ)όηην ὅσο. τος. 6α. 

“ ἘΟΥΠ5 ἃ νϑΙ } 016 ομαρίευ οἵ ψνῃδὲ μαὰβ πον Ῥβσοτηβ απϊΐα ἃ ἰαῦρα δπὰ ἱπηρογίαπί 
Ῥγαποὴ οὗ ἀπε αδυΐδῃ γαβ δ ἢ.᾽ -- 7 77726ς. 

ὟΝ. Κιηηδὶτα Βοθθ. ΜΊΤΗ ΤΗΕ ΟΘΚΕΕΚΒΘῚΝ ΤΗΒΘΒΘΑΙΥ. 
ΒΥ ὟΥ. ΚΙΝΝΑΙΕῸ ἈΟΒΕ, Ἀθαίουβ (ουγεβροημάςηί. ΝΠ Π ῬΙαη5 δπα 
23 ΠΙὰβίγα!οη5. Οὔγοτυτε ὅῦο. ὄ-. 

Υ. Β. νυοιβίοια. ΘΟΌΤΗ ΑΕΈΙΟΔΑ. Βν ΝΥ. Β. ΝΟΒΒΕΟΙ,Ό, 
Μ.Α. πα ἴα. «δεεογιαῖ ᾿Ξ αἰϊέϊογι. ΤΟ οτυνε ὅυο. 6-. 

.Α πιοπυτηθηΐδὶ ννουϊκ σομι ΡΥ ϑϑεα ᾿ηἴΐο ἃ νεῖν πιοάδγαΐε σοτῃραϑ9.᾿ ---- ον ζά. 

Ναναὶ δπα Μιη|ΠηατγΥ 
α. ΤΥ. ϑίοθονθῃϑβ. ΝΑΨΝΑΙ, ΡΟΠΙΟΥ : ΒΒ. 6. Νν». ΘΤΕΕΝΕΝΞ. 

71)όριγν ὅνο. ὅ-. 
ΤῊΪΚ θοοΪς 15 ἃ ἀδββουϊρίϊοη οὗ μ8 Βυ 5} δηα οἵμεὺ τηοσε ἱτηροτίαπξ πανῖθβ οὗ {π6 ννου]ά, 

ΜΙ ἃ ϑ είς οὔ πε 1165 οἡ ΨΠΙΟΠ ΟἿΤ ΠᾶνΔ] ΡΟΪΪΟΥ τηρμξ ΡΟΘΘΊΌ]ν θῈ ἀενεϊορεά. 
Αἢ εχίσγεπιοὶν 8016 ἀπά ᾿πέεγθϑίϊηρ νοσκ.᾿᾽ --- δαῖζν Ολγογιϊοίρ. 

Ὁ Εἴληπαν. Δ ΘΗΘΕῚ ΗἸΙΘΤΘΕΥ ΟἿ ΤῊΗῊῚἙΣ ΚΟΥΔΙ ΝΑΥΥ, 
ἘΈΟΜ ΕΑΒΙῪ ΤΙΜΕΒ ΤῸ ΤῊΕΒ ΡΕΚΕΒΕΝΊ Αυ. ΒΥ ΑΙ ΗΠ ΑΝΝΑΥ. 
ΠΠυΞίταϊθα. 2 Κύοϊσ. 2)θηιγν ϑῦο. ὅ75. δέ͵, φΘαεῆ. ΝνοΪ. 1., 12οο-τ688. 

ΕὟΝςε τεδά 1 ἔγτοπι σονεῦ ἴο οονοῦ δ ἃ βἰ({ἰῆρσ, δηά ποβα Ψῆο βὸ ἴο 1{ ἴου ἃ ᾿ΐνεῖν δαπὰ 
Ῥτῖβὶς ρίσξασε οὔ με ραβέ, ψ ἢ 41] 15 ἔλα] ἐβ δηα 15 στα πθυγ, νν1}] ποῖ ΡῈ ἀἸβαρροιηίεά. 
Τῆς Βιβιοσίδη 15 σπάουνεα ἢ ΠΠς σαῦν 5Κ11 δηα βέν]ε.᾽----ζαφαάαγά. 

Ὗγε οδὴ ὑγδυτην τεοοιηπιθηα ΝΜῖσ. Ηδηπαν 5 νο ατηθ ἴο δὴν ἱπίε]Πσεηξ σιαάαπε οὗ 
πᾶνδὶ Ὠἰϊβίοσυ. Οτεδΐ δ5 15 {π6Ὸ τπηετῖΐ οὗ Μυ. Ἡδηπαν 5 Πἰβίοσίοαὶ παγγαΐνθ, {Π6 
πηοσῖξ οὗ 15 βίγαΐεσὶς Ἄχ ροβιξῖοη 15 ἐνεη σγϑδίεσ.--- 7)277165. 

Οσ. ὕοοροῦ Κίηρσ. ΤῊΗΒ 5ΤΟΚΥ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΒΚΙΤΙΒΗ ΑἈΜΥ. Βγν 
(ΟΙΟΠ6] ΟΟΟΡΕΚ Κινα, [Π|υβίγαιεα. 20εγηγν ὅσο. ὅς. 66. 

ΞΑἢ δυϊῃοσϊζδίϊνε δπα δοσυζαίε σίοτυν οὗ ΕἸ σ] δ η᾽ 5 τη]]Π]ατν ργοργεϑς.᾽--οαΐζν 77Ζαϊά. 
“ΤῊ Βαπαν νοϊαπια σοηΐδῖηβ, ἢ ἃ ΠΟ ΡΘΠαΙΟΙ5 ἴοστη, ἃ ὈγΙεῦ θαΐ αδἀεαπεαῖα 5Κείοῃ οὗ 

1Πε βἴοσυ οὗ (ῃς Βυ 15} δύὰν.᾿᾽---δατέν ΜΝέτυς. 

Β. βουῦμου. ἘΝΟΙΠΙΘΗ ΘΒΕΑΜῈΝ (Ηονδτζά, ΟΠ οτά, Ηανκίηϑ, 
ὍὌτγαϊε, (ανεηαϊβηῆ). ΒΥ ΚΟΒΕΕΥ ΘΟυΤΗΕΥ. ΒΕἀϊεα, ψ ἢ δη 
Ιηἰγοάποίίοη, ΡΥ ΑΙ ΠΑΝΝΑΥ. ,σεογα ΚΕ αϊέζογι. Ογοτυ7 δυο. 6-. 

“Αἀπηῖγδθ]α δηὰ νγε]1-ἰοἹα βέοσγίεβ οὗ οὰσ πᾶν] ῃἰβίοτυ. ---  γ7η1}) αρα αὺν σαξεέέε. 
“Α Ῥτᾶνϑ, ἱπϑρι σι ηρ ὈοοΪκ.᾽--- Βέασῖ «πα λεία. 

ΥΥ. ΟΣ Βυ5561, ΤῊΗΕΞΝ ΠΠ1ῈῈ ΟΕ ΑΌΜΙΚΕΑΙ, ΟΕ ΟΟΙ.- 
ΓΙΝΟΝΟΟΙ. ΒἘΒγΥ ὟΝ. ΟἸΑΒΚ ΕῦβΒΕΙ, ὙΠ 1] υϑἰγδίοηβ. ὈΥῪ 
Ἐ. ΒΚΑνοσνυΝ. ζ7272γα ᾿ξ αϊίογι. Οἴγοτυῦ: ὅσο. 6-. 

“Α Ῥοοῖκ ψῇῃϊοἢ να 5ῃου]ά [κὰ ἴο 56ε ἴῃ ἴῃς Παηᾶς οἵ Ἄνεὺν θοῦ ἴῃ Πς6 σοπηίγν.᾽--- 
δΖ. 7αἤεδε᾽ ς Οαζεέέε. “Α τϑα]ν σοοά Ῥοοϊ.᾿---ἰϑα ζτενγα» Καὶευΐσευ. 

ἘΞ. 1ι. ὃ. ἘΓΟΥΒΟΟΤΡΏ. ΤῊΝ ΟΑΜΡΑΙΟΝ ΟΕ ΨΜΑΤΕΒΚΝΙΙΟΟ, 
ΒΥ Ε΄ 1,. 5. ΠΟΕΒΒΌΕΘΗ, Β.Α. ἤηίλ δίαρε. Ογοτυγι ϑϑο. 5. 

“Α ὈΠΠ|ΠΔΠῈ αϑϑδν---ϑῖτηρ] 6, σου πᾶ, ἀπά ἐΠογουρῆ.᾽--- 7) ατῶν Ολγορίοῖε. 

Α 3 
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Η. Β. ἄθοτρθ. ΒΑΤΤΙΙΕΞ ΟΕ ἘΝΑΙΙΘῊ ΗΙΘΤΟΚΥ. ΒΥΗ.8. 
ΘΕΟΕΘΕ, Μ.Α., ΕῈ]]ονν οὗ Νενν ΟΟΙ]]εσε, Οχίοτα, ἍΝ παπηθίοιιβ 
ῬΙαηβ. ζΖάϊγα ΚΞ αλίζογ. ΟἴὙοτυῦε δυο. 6-. 

"Μτ. εξοῦρα μας ἀηάοσγίακεπ ἃ νΕΥΥ 56] (αϑ]ς--- δὲ οὗ τηδκίηρ' τ} αΥν Δ δῖσϑ ἴπ- 
16 1115 1016 ἀπὰ 1πηϑέγαοξινε ἴο ΠΟΙ- ΤῊ] αΥν τεδαυβ---δηα Πα5 Ἂχεοαίεα τε ψΨ ἢ Ἰασπά- 
4.Ὀ16 ᾿πέθ!]Πσαηος δηᾶ πα αβίγν, δαημὰ τ ἃ ἰαῦρα τπεαβϑυσα οὗ βιοοεϑ5.᾿-- - 7 7272165. 

(εηογαὶ [πτογαΐατγε 
5. Βαγίηρ αου]ᾶ. ΟἹ ΟΟὔΝΤΕΥ 11ΕἘῈ. Βν 5. ΒΑΒΙΝΟ 

αουμ. ΜΙ Θιχίγ-ϑενεη 1ΠΠ0υ5ἰχαίίοηθ. Ζαγρὸ Ογοτυγ ὅσο. Ζ1711 
ΖΞ αϊέζορ. 6-. 

“(ΟἹ Οοπηίΐγν 11{6,᾽᾽ 25 θα] ἣν ΠΟ] βοπια ταδάϊηρ, [ὰ]}] οὐ Ὀγεθζν [6 ἀπά πιονε- 
τηϑθηΐ, {{|] οἵ φιαδῖηΐ βέουτθϑ ν᾽ σοσοιϑὶν ἴο]4, νν}}} ποῖ ΡῈ βχοβὶ]εὰ Ὀγ δὴν Ῥοοϊ ἴο Ὀὲ 
ῬΟΘΙΙ5Βεα ἐγουρσῃοαῦέ [πε γεασ. ϑουπά, πεαγέν, απ ἘΠ ΡΊΞἢ το {πε σογα.᾿-- ἤογζά. 

5. Βαγίησ αουϊᾶ. ἩἨΙΘΤΟΚΝΙΟ ΟΠΘΙΤΙΕΘ ΑΝῸ 5ΤΚΑΝΕΟΝ 
ΕἘΝΕΝΊΤΎΘ. Βγυ5. ΒΑκινα αοῦυτ. “Ζοργίζ Ξαϊζέέογ, Ογοτυ7 ὅυο. 6-. 

“Α οοἸϊεοίίοη οὗ Ἔεχοϊξηρ δηά δηΐογίδϊηϊησ ομαρίοσβ. ὙΤΠῸῈ ΠΟΙΪςα νοϊαπια 15 ἀο! ρῃεξα] 
τοδαϊηρ.᾽-- -Ζ77:6ς. 

5. Βεαυΐησ αοι]Ἱᾶ. ΕΚΕΑΚΘ ΟΕ ΕΑΝΑΤΊΙΓΟΙΘΜ. ΒΥ 5. ΒΑΒΙΝΕ 
αουμ. ΖΚΧ1γα ἘΞ α1110᾽1. Οἴγοτυγ: ὅσο. 6. 

.Α ρεσίξοεϊν ζαβοϊηδίϊηρ θοοκ.᾿ ---ϑοοξζέε Ζ οααό’. 

5. Βαγΐησ αοιϊᾶ. Α ΟΔΕΙΑΝῸ ΟΕ ΟΟὔΝΤΕΥ 50Νάα: 
ἘΠΡΊΙ5ἢ ἘῸΪΙς Θοπρϑβ ψ ἢ [ἢ εἰν Τυδα! το πα] Με]οάϊθβ. (Οοἰ]εοίεα αμα 
δυγδησϑα Ὀγ 5. ΒΑΒΙΝα ἀου!} δπα Η. Ἐς ΒΗΕΡΡΑΚΌ. 7267} 420. 65. 

5. Βαυίΐῃσ αοιϊᾶ. Θ5ΘΟΝΕΩΘ ΟΕ ΤΗΕ ΜΝΈΘΤ'᾽: Τυιδαϊοηαδὶ 
Βα]]αα5 δἀημα ϑοηρβ οὗ (ῃε Ννεβὶ οἵ Ἐπρ]αηάᾶ, ψ ἢ {πεῖν Μεϊοάϊαβ. 
(οἸ]]δοίεα ὈγΥ 5. ΒΑΚΙΝα ἀουτ, Μ.Α., απ Η. Ἐν. ΘΗΕΡΡΑΒΌ, 
Μ.Α. “πᾷ. Ῥαχίθε, Ζακέει Ζ... Ζ2., 77... τοι δαε να ον 
771 ογ6 Κγο,, 2, γεγεΐ »μογοζοο, 1τῦς. 

“Α τίοῃ σο]]εσέΐοη οὗἩ μαπιοῖιγ, ραΐμοβ, στασθ, δηα ροείϊο ἔδπου.---ιϑζγαάαν 1 ουΐστυ. 

5. Βατίησ αου]ᾶ. ΥΟΚΚΘΗΙΕΕ ΟΠ ΘΙΤΙΕΘ ΑΝῸ 5ΘΤΕΑΝΟΕ 
ἈΠ ἐΝΝ ΒΥ 5. ΒΑΒΙΝαᾳ ἀοῦυ!. Ζοιωγί αϊέζορ. Ογοτυγι δύο. 
ὅ 

5. Βεαυϊηρ αουϊᾶ. ΘΤΒΑΝΟΕΒ ΘΌΒΝΙΝΑΙ9 ΑΝῺῸ 90᾽ὈΡΕἘῈ- 
ΛΑ} δ ΒΥ 5. ΒΑΒΙΝαᾳ αοῦϊ,. Οὕὑγοτυ» ὅσο. «δρεομαῖ ᾿Ξ αζΖέογι. 
δ 

5. Βαεαυΐῃρ αουἹϊᾶ. ΤῊΞ ἈῬΕΘΕΝΤΘ ΟΕ ΘΟΤΗΕΒΕΝ 
ΒΆΑΝΟΕΒ. Βν 5. ΒΑΚΙΝα ιαοῦ!). 2 Φοῖσ. 2 ρι}7 8υο. 32:5. 

Οούνοῃ ΜΠΊΠΟΠΐΏ. ΟἿ ΠΑΝΈΟΝ ΠΑΥ5. Βγυ]. α. ΟΟΤΤΟΝ 
ΜΊΝΟΗΙΝ. Οὔὕγοτυγ2 ὅϑο. «δ ϑεργιαῖ ΚΠ ΩἸἼζίογ. τς. 

“ΤῊ 5 Ροοϊς ᾿Ξ δῇ δάτηϊγαθ]ε γεοογά.᾽--- 7 αὴζν Ολνογεΐοζο. 

“πΠἝ«.Ο  .Ξ.Ο.ὦἄ“ὦ΄“ἧἿἧἠἠἪἷἧἝΖ ͵Ἕἧ͵ἪἢἪἝἃἝὀἨἝἂἣἝ΄΄΄΄΄΄΄Ἑ..... .....͵..................... ---.---Φ..οὄ-.Ἐ θὠ -.-.Ἠὁο..  .-. 
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ΠΥ Οἰοδδίουθ, ΤΗΝ ΘΡΕΒΟΗΕΒ ΘΕ. ΤῊΝ ἘΤ. ΗΟΝ. 
νν.. Β'(Ἡ ΟΕΑΌΒΤΟΝΕ,Σ. Μ.Ρ. Ἑαϊεὰ ὉΥ Αι Ὗν. υᾶἷττον, Μ..,, 
δηα Η. 7. (ΟΗΕΝ, Μ.Ὰ. ΝΠ Ῥογίχαιίβ. ζΖ2267η}7 δυο. Υοίς. 7Χ. 
αγαΐ Χ΄. 125. Θά. ἐαεῖ. 

Ει, . Ζθμκου. ΑΝΑΚΟΗΙΘΜ. ΒΥ ΕΟ. ΖΕΝΚΕΒ. 2.672} ὃνο. 
γ5. 6α. 

ΕἿΝ 6}]-τυτιτίθη, απὰ [Ὰ]}} οὗ Ξῃγεν ἃ σοτηπιβηῖβ.᾽--- 716 .5.2εαζε7. 
“Ἤδετγ Ζεηϊοσ μδ5 βυσοβεαδά ἴῃ ργοάποίηρ ἃ σαταῖα] αηα οὐϊεῖοα] Ὠϊσίουν οὗ τῃ6 στοννίῃ 
Ἂ Απδυοῃϊβί ἔμεοσν. Ἐἔβμ 5 ἴο ΡῈ σοηρτδίι]αϊεα ὩΡΟὴ ἃ σε} ]}ν ̓ ηςεγαβίϊηρσ νου. --- 

ἐζεγαΐξιγε. 

Η. α. Ἠυϊομίηθδοη. ΤῊ ΟΟΙΚΕΙΝΕΑ ΡΙΠΘΞΚΙΜ. ΒΥ ΗΟΒΑΟΘΕ 
σα. ΗΌΤΟΗΙΝΘΟΝ. Οὕὑγοτυῦ ὅϑο. 6-:. 

“ἘᾺ]] οὗ ἀβϑία] ᾿πξοσπηδέϊοη νἸἢ Ρ]επὲν οἵ σοοά 5έοτες.᾽--- 7 γωΐλ. 
“Ὑγτίθοῦε {Π15 θοοῖΚ {μ6 σοϊευ᾿β ΠΌγασν νν1}} θα ἱποοπιρ]είβ.᾽---ὐοαζί 7Ζαζ Θαξοξέε. 
“γε οδὴ σὑϑοοπιπηθηᾷ ἔανν θΟΟΚΒ α5 Ὀείζεσ σοπιρϑην.---- δ ζ. 7αγεσος σαξεΐέο. 
ΤῈ ΜΠ σΒατπὰ 411 σο ξευβ.᾽--- 7 2η6ς. 
“ΤῬεξοΙάςα!ν Ρ]βαβαηΐ γεδάϊηρ. -- ἡ ἐλϑριαρε7). 

΄. 8115. ΟΧΕΟΚῸ ΑΝῸ ΟΧΕΟΚΌῸ Π1|ΕἘῈ. ΒΥ Μειιρεῖβ οἵ 
1η6 Ὁτπηϊνειβδιίγ. Ἑαϊεα Ὀγ 1. ΝΕΙ1.5, Μ.Α., Β ον ἀπα Ταΐογ οἱ 
Ὑνδάμαιῃ (ο]]ερθ. «δδερρμαῖ Ξαήξίογι. Ογοτυῦ ὅσο. 235. 6(. 

“ὟΥε σοηρταῖαϊαΐῖα Μγ. ὙΥ ε1}]5 οῃ τπῈ ργοάιιοσίΐοπ οὗ ἃ σεδάδθ]ε δπα ᾿η 6 ]]Πρ πὲ δοσοσηΐ 
οἵ Οχίοτά δ8 ἴὲ 15 δὲ {π6ὸ ργεϑβεηΐ {ἰπ|6, τυυιθη ΌΚ ρούβοηβ ΠΟ δἵξ Ῥοββεββεά οἵ δ 
οἷοβε δοαιαϊπίδποα τ τη 5υϑίεπι δπά [1{π οὗ [με Τ]πἰνεγοῖίν .᾿.--- αὶ 2 ορεξτ77:. 

7. 6115. ΟΧΕΟΚῸ ΑΝῸ ΙΤ5 ΟΟΙ ΠΈΘΕΒ. ΒΥ]. ΝΈ11,5, Μ.Α., 
ΒΈΠονν απα Ταυΐοῦ οἵ ννδάμαπι ΟΟ]]εσα. [Π|α5ίταίεα Ὀν Εὐ. Ἡ, ΝΕνΝ. 
ϑδεογαῖ ΚΕ αἰζίζογε. δεαῤ. δυο. 35. Ζοαίλεγ. 45. 

ΓΔἢ δαπίτγαθ]ε αἀπᾶ δοουγαΐε {116 ἐγθδέῖβα, δεἰιγασείνεϊν 1Ππϑιγαιεά."--- 7 ογζά. 
“Α Ἰυπηΐηοι5 δηὰ ἐαβίεζα! {116 νοϊατηο.᾿--- αΐξῖν Ολγορίοίρ. 
“Ἐ χαοεν ννηδέ ἐπ πιο! Πρεπί νἱβϑιίου νναπίϑ.᾽ -- σζαςροτυ ογαζά. 

Ο. α. Βοροτύβοη. ΝΟΟΕΘ ΔΑΟΑΘΕΜΙΟΖΕ. ΒΥ Ὁ. ΟΒΑΝΤ 
ΟΒΕΕΥΒΟΝ, Μ.Α., ΒΈΙονΝ οὗ ΑἹ] ὅου]5᾽, Οχίοτα, Κλ α 2) γογιί5- 
έρεσυ ἸΣΟΣΕ, δι" ὑ53.. θα, 

" Ῥεοϊεαϊν οἱενεῦ δπα δτπαβῖηρ.᾽ -τ- ἡ ἐποφιεδτε77,. 
“Α οἱενεῦ δπά επέεσγίαϊηϊηρ Π{π||6 θοοΚκ.᾿᾽---ὐαϊ ἤ7αζ σαξεΐξέδ. 

Ι. ὙΜΈΣΌΙΟν. ΟΚΕΕΚ ΟἹΠἹΘΑΞΚΟΗΙΕΒ : ΤΗΕΙΚΝ ΟΚΟΑΝΙΘΑ- 
ΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΠΑΒΑΟΤΕΈΕ,. Βγ1, ΜΜΈΙΒΙΕΥ, Μ,Α., Βειον 
οἵ Ῥεϑιάρσγοϊα (Ο]]ασα, (δι ᾶσα. ὑὔγοτυ7 δυο. 6-. 

Αἢ ΘΧχοεεάϊηρ!]ν ἀβϑῖι]! ΒαπάθοΟΚ : ἃ οδγθῖα] δηα ννε]]-ἀὐταηρβα βἰπαάν.᾽--- 7 77165. 

πὸ τὸ Ῥχίοθ, ἘΟΘΟΝΟΝΙΟ ΒΟΙΕΈΝΟΝ ἊΝ ῬΕΔΟΤΙΟΕ, 
ἿΣ ̓Ξ ὩΣ ῬΕΙΟΘΕ, Μ.Α., Ἐξ ονν οἵ ΟΥἹ6ὶ (οΙ]]ερε, Οχίοσα. ὗὔὕγοῦυ7 
Φ δὲ “6, 

΄. 5. Βμοάϊοοκ. ΤῊΗΕ ΡΙΑΝΟΕΟΕΚΤΕ, ΒΟΝΑΤΑ : [5 Οὐρίη 
Δηα Ἰλενεϊορηχεηί. ΒΥ]. 5. ΘΗΕΡΙΙΟΟΚ. ογοῖυν ϑυο. ὅ5. 

“ἼΒΙ5 νου 5μου]α μα ἴῃ ἔπε ροβϑεϑϑίοῃ οὗ Ἔνεῖν πιιϑιοΐδη ἀπά δπιαΐθισ Δ σοῃοῖβα 
Δηα πο! Ὠϊδέογυ δπὰ ἃ νεῦν νδί 8 0]6 νγουϊς ἴοσ σϑίεγεησα.᾽ --- ἡ Ζλθηιαξτε7). 

Ε. Μ. Βοσχάθῃη. ΤῊ ἘΧΑΜΡΙΕ ΟΕ ΒΟΏΠΗΑ: Βείϊηρ Οαυοία- 
(ἰοη5 ἔγοσὴ Βυδαῃϊδὲ 1 ογαΐαγα ἔοσ ἐδοῦ Τ)ΑΥ ἴῃ ἴῃς βασ, (ὐοιηρι]βα 
Ὀγ Ε. Μ. ΒΟΡΕΝ. 722Ζ21γαὰ ΖΞ αϊέζογ,. τόηιο. 25. Θ΄. 
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ϑοίεηςε ἂἀπα ΕΟ ΠηΟΙΟΡῪ 
Ἐτοιυδϑηγοίοῦ, ΘΑΙΚΥῪ ΒΑΟΤΕΕΚΙΟΙΟΟΥ. Α 58Βοῦέ Μϑδηῦδὶ 

ἴογ [106 ὕξε οὗ δίιυπαθδηΐθσ., ΒΥ Ὧν. ἘΠ. ΝῸΝ ἘΈΕΟΡΕΝΕΕΊΙΟΘΗ. 
Ττδηβὶαἰθα Ὁγ 7]. κ. ΑἸΝΒΘΥΟΚΤΗ ΌΑΡΙ5, Β.Α. οὗὑοτυ δύο. 25. 6. 

ΟἸδίτηοσς ΝΠ ῦΟΠ61. ΟὔΤΙΙΝΕΘ ΟΕ ΒΙΟΙΟΟΘΥ. Βγυ Ρ. 
ΟΗΑΙΜΕΚ5 ΜΊΤΟΗΕΙ., Μ.Α., “μἰεεέγαϊφα, Ογοτυρ ὅνο. 6-. 

Α τοχί-θοοκ ἀεϑίσηεα ἴο οονεῦ {88 πεὲνν ϑοῃεάμ!ε ἰβδθεα ὃν τῆς Εονδὶ (ο]]εσε οἵ 
ῬΒνυβιοίδηβ αηα Θυσρεοηβ. 

α. αϑϑθοι Α ΜΟΝΟΘΚΑΡΗ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΜΥΧΟΘΑΘΤΒΕ 5. ΒΥ 
ΘΈΟΚΟΘΕ ΜΆΑΘ5ΕΕ. ΝΙ 12 Ο(οϊουτεᾶ Ρ]αίε5. ογαὶ ὅῦο. 15. 761. 

“Α ννουκ πιο ἰπ δάνδησα οὗ δὴν ὈοοΪς ἴπ {Π6 ἰδαησααρσε ἰγεδίηρ οὗ τῃϊ5 σΥΟῸΡ οὗ 
οΥρῃηΐβπιβ. [πάϊβρεηβδῦὶε ἴο ενεῖν βίπάςῃξ οὗ {μῈ Μυχοραβίγε. - αΐμεγε. 

θη βο δα ϑυᾶδᾶατᾶθ. ΟἈΝΑΜΈΝΤΑΙ, ΘΈΒΘΙΑΝ ΕῸΚ 
ΟΝΕῈΝ ΒΑΒΕΆΙΌΟΘ. ΒΥ (Ὁ. ΘΤΈΡΗΕΝΒΟΝ, οἵ ΤΠς Τεομηῖοδὶ 
Ο(ΟΙ]]εσε, Βγααίοσα, απὰ Ἐν ΘΌΘΡΘΑΚΌ5, οὗ ΤῈ Ὑουκϑῆϊγα Ο(Ο]]αρε, 
1,645. ΝῺ ὅς {|1-ρᾶρα ρ]αίεβ. 226 ιν ὅζο. 75. Θ(. 

ΤΕ Ῥοοϊς 15 νεὺῦν δΌΪν ἄοῃε, ἀϊβρίανίηρ δη ᾿πεϊπιαΐῖε Κπον]εᾶσε οὗἁὨ ρυϊποῖρὶςββ, σοοά 
ταϑίβ, δηα (ῃς ἔδοαϊν οἵ οἱβαῦ ἜἼχροβίίοη.᾽--- ογζοκῆγε οοί. 

ΠΑΝΌΒΟΟΚΘ ΟΥ ΤΕΓΗΝΟΙΙΟΥ. 
Βαϊεα ὈγΥ ῬΕΟΚΈΕΈΒΒΟΚ5 ΑΑΆΝΕΤΤ δα ΝΕΚΤΗΒΙ ΜΕΚΝ. 

ΠΟ ΤΟΜΑΚΕΗΑ ΕΒ 9. ΒΥ “Ὁ ον: 
ΤΠηρμείγαΐθά. Οἴγοτυγε ὅϑο, 15. 6. 

Α ἐεχί- οοῖϊκς ἔου βία ἀδηΐβ ργαραυίηρ ἴοσ {Π6 Οἰέν δηὰ 1145 Ἔχαπιϊηδίίοη, θαβεα οα 
{Π6 5υΠᾶρυ5. Τῆς ἀἸαρΎαΠῚ5 ΑΥῈ ΠΌΙΠΘΓΟΙΙ5. 

“ἽΒΟΌΡΏ ρυϊμηαυῖν ᾿πιθη 64 ἴοΥ βεπαεηΐβ, Μ|55 δνοοά᾽ 5 ἀδίπέν [{π|6 πηαπαὶ τηᾶν Ὀ6 
ςοηβα!εα 1 αἀναπίασα Ὁ. δὴν στ ]5 ννΠο νναηΐ ἴο τηδῖζε Ἐμεῖγ ον ἔγοοκβ. ὙΠε 
ΑἸ ΧΕΟΈΙΟΠ5 ΔΓΕ 51 Π1016 δῃηα οἱβαῦ, δπα [ῃς ἀϊασγαπηθ νεὺν ΠΕΙρΡία].᾿ --- 2 :ογαΐμ7ε. 

“Α 5ρ:6ῃπαϊά {π||6 Ῥοοϊς.᾿--- σοι, Λῆετυς. 

ῬΡΒΙΠοβορἢΥ 
Ι. Τ. Ἠούμουιθθ. ΤῊΒΞ ΤΗΒΟΒΝΥῪΥ ΟΕ ΚΝΟΜΙΕΏΘΕ. ΒΥ 

Ι,.. Τ. ἩΟΒΗΟῦΞΕ, Εε]ον οὗ Γ.(.Ὁ, Οχίοσα. 2 εην ϑῦο. 215. 
“ἼΠΕ τηοβέ ἱπηροτίδηξ σοπίσ ας οη το ΕΠ ΠΡ 5} ΡΒ] ΟΒΟΡΗν βἰποα τΠ6 ρα] οδιΐοη οὗ Μτ. 
Βτγδά θυ 5 “ Αρρβαζαηος δηα Ἐβα εν." ᾿--Οσέαςροτυ Πἰόγαζά. 

“Α ὈΠΠΙῚΔΠΕΙ͂ν πε! τβῃ νο]απηα.᾿--- 7 27:65. 

Ὗ. ΗΕ. Ἑαϊτυτοῦποσ. ΤῊΣᾺ; ῬΗΠΠΟΘΌΟΡΗΥ ΟΕ Τ. Η ἘΒΕΕΝ. 
ΒΥ Υν. Ἡ. ἙΑΙΕΒΕΟΤΗΕΕ, Μ.Α. Οοτυ ϑυο. 245. 66. 

“Ἴη Ἔνεσν αν δ δαἀτηϊγαῦ]α Ὀοοϊς.᾽ --- σίασροτυ ᾿Ιογαζά. 

Ε΄, ὙΥ. Βιυ5561. ΤῊΗΞ 50.0ΗΟΟΙ, ΟΕ ΡΙΙΑΤΟ. Βγυ Ε΄ Υ. 
ΒύϑΒ5Ε11,, Π).1)., ἘΈΠον οἱ Βτγαβεηοβα (ο]]ερο, Οχίοσα. 2267) ὅ0ο. 
105. δα. 

“Δ ΒΙΡΉΪν νϑ] 8016 σοπίυϊ αξϊίοη ἕο {πε Ηϊβίοτν οὗ ἀποῖεπε [πουρμι.᾽ -- σζασροτυ ΖΠεγαζά. 
“Α οἷενεσ δπά βεϊπια]αίίησ θΟΟΚ,--- )7αρολοεέσγ σαγαάΖαι. 
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ΕΒ, 5. ΟὙδησοσ. ΤΗΝΕ ΜΨΟΚΘΗΙΡ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΚΟΜΑΝ5. ΒΥ 
Ἐν 5. κάνε, Μ.Α., Γἀ{|.0ὴ., Ῥτγοίβθθου οὐ ῬὨΙ]ΟΒΟΡΩΥ αἱ {Πηϊνεῖ- 
5:1 ΟΟΙ]οσε, Νοιησμαμη. οὕγοτυγι δυο. ὄ-. 

ΓΑ βου! ἀπαὶνβὶβ οὔ Πα σε] !βἼουι5 σογθτη 65, ΡῈ] 16ἴβ, Δα 5 ρου β [10 η5 οὗ ἀποίθηὶ 
Εοπιθ, οσοπάποϊεά ἴῃ {πΠῸ πον ᾿ἰσῃξ οὗ οοπιραγαίϊναε δη  Πσοροϊοσνυ..-- 727265, 

ἸΠεοΪορῪ 
Ἱρδ θΟΟΕ5 οἵ ΤΡεοΙοσν, 

(δμεσαὶ ΕἙάϊίοσ, ἃ. ἈΟΒΕΚΎΘΒΟΝ, 19.1Ὁ., ῬηποΙραΙ οὗ ΚἸηρ᾽5 (Ο]]εσε, 
Τοπάοῃ. 

ΒΥ ΧΙΧ ΑΕΓ ΟΙ ἜΠΕ ΗΚ ΟΦΗ ΘΕ ΕΝ Ὸ-: 
ΤΑΝ. Ἑαιϊεα ψ ἢ δὴ Ιηἰχοδαοίίοη ὈΥ ΕΣ. (. 5. ΕΙΒ5ΟΝ, 1).10., 
γίοαγ οὗ 1,εεἀ5, Ιαΐε Ῥυΐποῖραὶ οὗ Ὑε115 ΤΠ θοϊοσίοαὶ (Ο]]ασθ. «δδεογαὶ 
αηαΐ Ο΄φαῤογ ἘαΖέζογιε 271 716 Κγοζιγηθ. 7)εγεγ 8ὅυο. 125. Θ(. 

“Ὅτ. Οἴρβοι ἰ5 ἃ πιδϑίευ οὗ οἰδδῦ δηά ογάβυϊν Ἂχροβιτίοη. Απά ἢς Πδ5 ἰπ ἃ ΒΙβἢ 
ἄεστεα ἃ συ δ] ν νεσν Ὡξοθϑϑαῦν, θυ γαγεὶν ουηα, ἰῃ σοπηπιεπίδίουβ οἡ [Π]15 ἴΟΡΙΟ, 
τῆδς οἵ δθβο!υϊςε ἔδίγπεββ. Ηἰβ ὈΟΟΚ 15 Ρσε-εη!πεη]ν μοπεβϑβί.᾿᾽ --- 7) 2216ς. 

“ΑΥΠΕΥ ἃ βυγνου οὗ {ῃ6 ΠΟ]Ὲ ῬΟΟΪΚ, ννα σα Ῥθδὺ νγηε55 ἴο {π6 {Υδηβρασεηΐ Ποηαβίν 
οὗ Ρύυγροβε, δνϊάεπε ἱπάπβίγν, δηα οἸθαῦπεββ οὗ δία ννῃοἢ πηϑὺκ 115 οοπίβηίϑ. 
ὙΤΠΟΥ πιαϊηΐαϊη πγουσ οι ἃ νεΎν ΒΙΡῊ ἰενεὶ] οἵ ἀοοίτί πα απ τοης.᾽-- Ομ αγα]α7:, 

“ΤῊ πιοϑὲ σοηνεηϊεηΐ δηα τηοϑὲ Δοοθρίδ]ς σοτηπηβηΐαδτν."᾽--- ᾿. χ 2οοἽΐον» “7165. 

ἘΟ  ΘΌΟΟΤΙΟΘΝ ΤΟΊΗ ΗΙΘΤΟΚΥ ΘΕ ΕΕΣΞΙΘΙΟΝ. 
ΒΥ Ε΄. Β. Τενον8, Μ.Α., ἵλ{|.}., ῬΗΏΟΙΡΑΙ οἵ ΒΙσμορ δία] 5 
Η411. 2 όγην ὅσο. 105. 64. 

τ. Τενοηβ μας νυυιέθη ἃ ποίδ]α ὑγουΐς, νΏ]Οἢ ννα σδῃ βίγοηρὶν γεσομηπιθηα ἴο {μα 
5ΘΥΙΟΙ5 αἰτθηίῖοη οὗ {πεοϊ]ορίαπϑ πα δης γορο]ορ ϑίβ.᾽ ---Ζαφιολεδίον Οπτεαγαέατι. 

“ΤῊς τηϑτῖς οὗ [815 ὈοΟΙς 1165 ἴῃ [Π6 ρεπείτγαίζοῃ, {ΠῸ βἰπσαϊαῦ δουίεπεϑϑ δηα ἴοτοε οὗ {ΠπῈ 
δας οτ᾿5 ἡπάρτηθηϊς. δε 15 αἴ ομοα οὐ ες 4] δπα Πιπηΐποιιδ5, δὲ οποε 7115 Δη 55: 6βέϊνα. 
Δ σοπργεῆβηβῖνα δηά ᾿μογοιρἢ ὈοΟΚ.᾿--- δΖγηείγζερηαηε δος. 

ἜΠΗ ΒΘΟΟΤΕΙΝΕ ΘΕ: ἘΗῈ» ἸΝΘΑΝΝΑΤΊΙΌΝ: ΒΥ 1: 
ΟΤΊΊΕΥ, Μ. Α., Ιαίς ἔε!]ονν οὐ Μαράδ]θη (Ο]]εσο, Οχοη., πὰ ῬυποΙραὶ 
οὔ Ῥιιβεὺ ἤοιβε. 272 7 τῦο Τγοζμηγ1ε5. 7)67η2}7) ὅσο. 15. 

“Ἰ, βαγηεά δηά στενεγεηΐ : ᾿ποϊὰ απ νν6}] ἀτταησϑά.---- " δοογαϊ. 
“Α οἶβασ δηὰ γϑπιδυίαθὶν []] ἀσσοιπὶ οὗ {πῸ πιδΐῃ συττεηΐβ οὗ σρθου]αϊΐοη. ϑοβοίδαυν 

ῬΓΘΟΙβίοπ - . . σεπαΐηθ ἴοϊθσαποθ. .. ἰπίβηβα ἰηίεσεδὲ ἴῃ μί5 βα ]εοί--- τὲ ΜΥ. 
Οεεεν᾿ 5 πιουῖ5,. -- σηαγαλαι. 

ρὲ Φρυϊοθηιδη 5. Τ Ὀτδῖῦ, 
Εαϊιεα Βγ ]. Η. ΒΌΕΝ, Β.Ὁ. 

ΕΝ ΟΙΝΝΙΝΟΘ ΘΕ ἘἸΝΟΤΙΒΗ ΟΠ ἨΕΙΒΘΤΙΑΝΤΤΥ: ΒΥ 
ΝΥ. Ἐ. ον, Μ.Α., Ῥγοΐδββϑου οἵ Ἐποο θϑαβίϊοαὶ Η]!βϑίουυ αἱ ἹΚ1ηρ᾽ 5 
ΟΟ]Ιεσα, Γοπάοη. ἢ Μαρ. Οὕγοτυγι ϑυο. 2:. 66. 

Δὴ ᾿ἱηνεβιϊσαίίοη ἴῃ ἀβίδι], θαβεά προ οὐ σίπαὶ δας μου ε5, οὗ τ[π6 Ῥερίπηΐηρϑ οἵ {πὸ 
ἘΠ ΡΊ5} ΟΒΌτΟη, ψ ἢ ἃ οαγεΐα] δοσουηξ οὗ βδυ] τεσ Οε!εἶῖς ΠΥ βεϊδηλιν. ϑ0ΠῈ νΕΥΎῪ 
[]] ἀρρεπάϊςες ἐγεδί οἵ ἃ πιὰ ευ οὗ 5ρεοῖαὶ βα  ]βοΐβ. 

“Αἢ Ἔχοο !θεηΐ Ἐχαπηρ]ε οἵ Γπογοιρἢ δηά ἔχε Ὠἰβέογίοαὶ ψοσκ.᾿᾽--- σπαγαζατι. 

5ΟΜῈ ΝΕΝΝ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΡΕΟΒΙΕΜ5, ΒΥ ΑἙτΤΗῦΚ 
ὙΝΕΙΘΗΎ, ΒΈ]ονν οὗ Οπεαη᾽ 5 ΟΟ]]ερο, (δι υᾶσθ. οὕγοτυ ϑυο. 6-. 

“ΒοΙΪά δηά ουίβροϊκεη ; βαγπαϑέ δῃὰ τενεζεηΐ,  -- σζασροῖυ ]εγαϊά. 
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5. Β. Ὦτιῖνοσ, ΘΕ ΕΜΟΝΘ ΟΝ 50.Β]ΊΕΟΤΘ ΟΟΝΝΕΟΤΕΙ 
ΝΙΓΡΗ ΠῊΞ ΟἿΩ) ΤΕΒΙΠΑ ΜΈΝ ΒΥ 5. Ἐυλε ν 
Οδποη οὗ Ομ χδὶ Ομασοῃ, Ἀερίας Ῥγοίθθϑου οἵ Περταν ἴῃ {π6 ΤΠη1- 
νεχϑιίγ οἱ Οχίογσά, οὕὐοτυι ὅσο. 6-. 

.Α νγεϊσοπια σοπιραπῖοπ ἴο ἔπε δαϊποτ᾽ 5 ἔδτηουβ " [ηἰγοάποιίοη.᾽ -- πα α 1471. 

Τ. Κὶ. Οθσιιθ. ΕΟῸὔΝΌΞΒΕΘ ΟΕ ΟἹ ΤΕΘΤΑΜΈΕΝΤ ΟΚΙΤῚ- 
ΟἸΘΜ. ΒΥ ΤΥ. Κα. ΟΥΡΥΝΕ, Ὁ.).,, ὍΠΕΙ. Ῥχοίεθθου δἱ Οσίοτα. 
Ζαηρα εγοτυ δύο. 75. Θα. 

Α Βιβίοσϊοαδὶ βἰκείοβ οὔ Ο. Τ', Ουϊοΐσηι. 
“Α νεῖν ἰβαγηεα δηά ᾿πϑίγαοίινε ννουῖκ.᾿--- 7 2727165. 

Ἡ. Ἡ. Ἠδηϑοῃ. ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΕ ΑΝῸ ΤΑΚν. ΒΥ Η. ΠΈΝΒΙΕΥ 
ΠΈΝΒΟΝ, Β.Ὁ)., Ἐξον οὗ ΑἹ] ὅϑοι]5᾽, Οχίοτσά ; που ρεηΐ οἱ 81. 
Μαῖγ 5 Ηοβριίαὶ, ΠΟ ; ΟΠμαρ δίῃ ἴο (π6 ΒΙβῆορ οἵ ϑ8.. ΑἹΡαπῃβ. 
Φεαῤ. ϑϑο. 25. 6. 

ΓΑἢ δάτησγαθ!α {|| νοϊπτης οὗ Τιοπὶ αἀάγθθθεθ. Ὗνε ννδύπιν σοπη] 6 Πα Π6 ΘΈΠΕΙΔΙ 
ατιῖι οἵ Μυ. Ἡδηβοη’β Ροοϊς.᾿᾽---δΟἸἐαγαζαι. ἷ 

Η. Ἡ. Ἠδηβουῦ, ΤΙΘῊΤ ΑΝῸ ΠἘΒΑΝῈΝ : ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ 
ΘΟΟΙΑΙ, ΘΕΈΕΜΟΝΒ. ΒΥ Η. ΠΈΝΘΙΕΥ ΗΈΝΒΟΝ, Μ.Α. ογοτυν δύο. 
6-. 

ΟἼΤΘΥ γα δἰνναυϑ γθαβοηδ ]α ἃ5 νγῈ}] 85 ν]σοσοιβ. ᾽---ιϑοσ 2271. 

ὟΝ. Η. Βοημοῦῦ. Α ΡΕΙΜΕῈΝ ΟΕ ΤΗΒΕ ΒΙΒΙ,Ε. Βγυ Ρτοί. 
Νν. Ἡ. ΒΕΝΝΕΤΤ. «διεεογαῖ ἘΑ2720722,. Οἴγοτυγ ὅθ. 25. Θά. : 

“ΤῊΣ νοσκ οὗ δῇ ποπεϑί, ἴβαυϊθββ, απ βομπηά οὐϊεῖο, απ δῇ Ἔχορὶ]θηΐ σᾶς ἴῃ ἃ 5π18] 
ΠΟΙΊΡΑ55 ἴο {6 ῬοοΪκβ οἵ ἴῃς Β1Ρ0]ς6.᾿---ὐΖαπολεοίεν Οπταγαζαι, 

“Α τπηΐϊαπθ ρυϊπηοσ.᾽ -- δ ,ρίοι Οἰτγοληεωρ. 

Ο.Ἡ. Ῥεῖοσ. ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ ΒΕΕΜΟΝΘ5. Ἐιρά ὃν Ό. Η. ΡΕΙΟΕ, 
Μ.Α., ἘΈΠον, πα Ταΐοῦ οὗ Ῥεθγοῖα (Ο]]οσο,, Οὔὕγοτυ ὅσο. 6-. 

Α νοϊππηε οὗ βευπιοηβ ρυξδοῃεά Ὀείοτε {πῸὸ Τὐηϊνεγϑιν οὐ Οδιηρυιάσε Ὁ. νδτῖοις 
ῬΓΘδοΠοΥβ, ᾿ποϊαἀϊηρ τῃς ἰαΐς ΔΥοΌΙσΠορΡ οὗ Οδηίευθυγν απα Βίβμορ νΥ εβίοοιε. 

Οδθο 1114 ΟΡ σοη. ΤῊΒ ΜΙΝΙΘΤΕΥ ΟΕ ὈῬΒΑΓΟΟΝΈΘΘΒ5. 
ΒΥ 1βασοοπεβθβ ΟΕΟΙΠΙΑ ΚΟΒΙΝΒΟΝ. ΜΠ δὴ Τηϊγοάαποίοη ὈΥ {πε 
Τοτά ΒΙβπορ οἵ ΝΠ οΠμαβίου δηα δὴ ΑρΡρεηάῖϊχ ὈΥ Ῥγοίεθθου ΑΕΜΙΤΆΑΘΕ 
ἈΟΒΙΝΒΟΝ. Οὕγοτυῦι ὅψο. 25. 64. 

“Α Ἰβαγηβά δηᾶ :πίεγεϑίϊησ Ῥοοῖς, οοπιθίηΐησ 1 ΠΟ ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ 5111} ἐπα δαξποτῖεν οὗ 
Ἰθαυ 64 γθβθασοῃ ΨΊΙ τΠ6 ρῥγδοίῖοαὶ αἰ 11 ν οὗ ἃ ἀθβουιρεῖνα τπαππαὶ οὐ ρδυῖβῃ ννουῖς 
--δοοίς)ζα72. 

Ἑι. Β. Τιαγατὰ. ΒΕΙΙΘΟΙΟΝ ΙΝ ΒΟΥΗΟΟΙ. Νοῖίεβ οἡ {δε 
ἈΕΙΠΙρίου 5 Τγαϊηίησ οὗ Βου5. ΒΥ Ε. Β. ΠΑΥΑΕΡ, Μ.Α. τὅγιο. 15. 

ὟΝ. Ὑοῦκο Ἐδυθδθο. ΤῊ 9ὲ ΟΑΤΕΟΩΖΑ͂ΜΦ15 
ΑΟΔΙδῶδ᾽ ΟΕ 571. ΑὔὐαύΞΤΙΝΕ. ἘἙάϊιεα, νι Ιηἰτοάαποίοῃ, 
Νοίαε5, εἴος., θγ Υ. κα ἘΑύβΞΕΥ, Μ.Α. οὥοτου ϑῦο. 25. θά. 

Δὴ εὐϊίοη οὗ α Ὑτγεδίϊβα οὐ {πε Ἐββεπέῖαὶς οὔ Οτιβείδῃ ᾿οοίτίπε, δηα ἐμὲ Ὀεϑὲ 
τηβμοάϑ οὗ ἱπηργεβϑίηρσ [Π6πὶ οα οδηι δία ἔοσ Ὀαρίϊβπι. 

Ε, νεϑύοῃ. ΤῊΕ ἩΟΙῪ ΘΑΟΒΙΕΊΟΘΕ. ΒΥ Ε΄ ΝΈΒΤΟΝ, Μ.Α., 
Ουτζαίε οἵ 85:. Μαίμεν᾽ρ, νγεϑιτηϊηβίευ. ὡΦοΐξ ὅψο. 15. 

Δ 51Π148}1] νοϊαπιβ οὗ ἀδνοίίοῃβ αἵ {πὲ ον (οιηπιπηΐοῃ, ββρεοΐα!ν αἀαρίεα ἰο {πε 
ποϑάβ οὗ δεύνειβ δηά ἔῃοβα Ψῆο ἀο ποέξ σοπιπηπηϊοαΐα. 

-----ς. 
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Α Κοιυρίθβ. ΤΗΕΞ ἹΜΙΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΚΙΘΤ. ΒΥ Τηομαάβδὰ 
ΚΈΜΡΙ5. ΝΠ δῇ Τηἰτοάποίίοη ὉΥ ΕΑΝ ΒΆΒΕΚΑΚ. ΠΙυβίγαίεα Ὀγ 
Ό. Μ. ΘΕΒΕ, δπᾶ ρυϊηΐβα ἴῃ ὈΪδοὶς δπᾶ τε. δδεογαῖ ΚΞ αὔΐζζορ. ἤ α. 
89ο. Βηεξγαηι. 35. 6. 2 αααφα ηιογοζοο, 55. 

“Απιοηρϑῖ 411 [8ς ᾿ἱππαπιεσαῦ ]α ἘΣΠΡΊ 5} εἀϊίῖοηβ οὗ {πε “Ιπιϊδίϊοη," {μετα σαπ Πᾶνα 
Ὀεβὴ ἔδνν νῃΪ ἢ γοτα Ρυθίι εν ἤδη {Π15 οπ6, ρυϊπεθα ἴῃ βίσοηρ αηα μαπάβοπις ἔνρε, 
ΜῈ 411 ἐμ σίοῦν οὗ τε 1η1{1415.᾽ -ποσίαςροτυ “Ιεγαζά. 

΄. ΚΘΌΙ6. ΤΗΕ (ΗΚΙΘΤΙΑΝΎΒΑΝ. ΒΥ ΘΟῊΝ ΚΕΒΙ,Ε. ΝΊ δῃ 
Ιηἰτοάποίϊοη δηα Νοίεβ Ὀγ ὟΝ. Τοσκ, Ὁ.., Ναγάβξη οἵ Ι εὴ]ε (ο]]ερσε, 
Ιγε]απα Ῥγοίββθβου αἱ Οχίοστά. ΠΙ|υβίσαίϊθα ἣὉγῪ . ΑΝΝΙΝ6 ΒΕῚ,.. 
,οδεογαὶ Ἐαξίϊογ. Ζεαῤ. δυο. βιεΐζγαηι. 35. 64, Τασαϊφαῖ γεογοεεο, 55. 

"ἼΠΕ ργϑβεηξ εὐϊεῖίομ 15 ἀπποίαϊεα νν ἢ 411 {πΠ6 σατε δπηά ᾿πϑῖσῃξ ἴο θεὲ εχρεοϊεά ἔγοπι 
Μτ. Το Κ. Τῆα Ρύόρυθββ δηα οἰτουτηβίδηοαβ οὗ 15 σοτῃροϑβιίοη ἀγα ἀθίδι! δα ἴῃ ἐπε 
Τηϊγοάποίίοη. ὙΠΘΥα 5 δη ἰπίθγθβεϊηρ ΑΡΡεπαϊχ οα {πες Μ585. οὗ ῃς “Ὁ υϊβείδη 
Ὑεδυ," δῃηὰ δποίμου σἱνίπσ {[ΠῈ ογάθυ ἴῃ ψν οἢ [Π6 Ρθαπηβ γοσα νυυθη. Α ““Θῃογί 
Απαϊνϑῖς οὗ της ΤΠουσμτ᾽ 15 ργεῆχεα ἴο βαοῇ, δηᾶ δὴν αἰ βῆσυ]ν ἴπ {με ἰοχὶ ἰς οχ- 
ΡΙαϊπεα ἴῃ ἃ ποΐβ.᾽ --- ΟαΟμαγάζαι. 

ζρς 1 {0τατν οἵ ᾿ϑενοίίοι. 

ΟΣ δ. τ Ζοι; Ἰαζἤδα, 25. 6,6]. 226: 

“ΤῊΪ5 βϑύῖθϑ ἰς βχσθ]]θηΐ. --- ΤῊ ΒΙΞΗΟΡ ΟΕ ΟΝΘΟΝ. 
.Α νεῖν ἀδ] σε] εἀτεοη.᾿--- ΤῊ ΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ΒΑΤῊ ΑΝῸ ΝΈΕΠ1.5. 
ΕἼ Ε11 ννοσίῃ ἐς δἰζεπίϊοη οὗ ἐς ΟἸοσσν.--- ΕΞ ΒΙΘΗΟΡ ΟΕ ΤΙΘΗΕΊΕΙ,. 
“Τἢ6 πονν “Ταῦγατν οἵ Τ)ανοίϊοη ᾿᾿ 15 βχσβι]θηι.᾽--- ἨΕΞ ΒΙΘΗΟΡ ΟΕ ῬΡΕΤΕΚΒΟΒΟΌΘΗ. 
“ΟΠ ΠΒαδσπηηρ."---  δοογαῖ. 
“ΘΠ σΒεία!.᾽᾿ --τολεγοῖ δεῖ. 

ΤΗΝ (ςΟΝΡΈΒΘΙΟΝΟ  ΠΟΕ 51: ΑὐαύϑτιΝΕ Νεανγ 
Τταηϑίαίθα, ἢ δὴ Γηἰγοάποίίοη απα Νοίθϑ, ΡΥ Ὁ. Βιας, Ὁ.2., 
Ιαΐβ ϑίπάθηι οὗ (γιὲ ΟΠατοῇ, 

“ΤῊΘ {γδηβδίϊοη 15 Δῃ Ἔχοο]]δπέ ρίεος οὗ ἘΠΡΊ5ῃ, απ ἐπα ἱπέγοαποςίοη 15 ἃ τηδςίευν 
εχροϑβιτίοη. ὅγε δυριτ νν6}] οἵ ἃ βεύϊθβ ννΒΊ ἢ Ῥαρίηβ 50 βδεβίδοίζοσυιν."---- 7) 7776ς. 

ΝῸ {γαπϑίδίϊοη μδ5 ρρεαγεὰ ἴῃ 50 σοηνθηϊεηξ ἃ ἔοττη, αηπα ποῆθ, νὰ ΠῚ, αν επο- 
ἴῃ 5 350 {{π6, 50 ἀε]ϊσαΐθ, 50 [δ δ ἃ ἐουΟἢ.᾽--- δήγηείγολαηε οσέ. 

“Ὅγ. Βίρο δας πιαδαάδ ἃ παν δῃηὰᾶ ν]ρόσοιιβ {γδηβιαίίοη, δηα Πδ5 δητοῃεα {Π6 ἐεχέ ἢ 
ἃ Τατηΐποιιβ ἱπιγοάποίοη απ ᾽ν ποῖς5.᾿᾽--- 2εαζοζ. 

ΤΗΕ ΟΗΚΙΘΤΙΑΝ ΥΕΑΙΝ. ΒΚ ΙΟΗΝ ΚΕΒΙΙΕ. ΝΠ [ηΐτο- 
ἀποίίοη δμα Νοίε ὉγῪ ΔΝΑΙΤΕΚ Τοσκ, ).})., Υαγάβθη οἵ Κερθὶ]ςε 
ΟΟΙ]]ερσο, [το]α μα Ῥγοΐδϑβου αἱ Οχίοτσα. 

“ΝΟ ρίξε θοοῖὶκ σοι] θὲ ἀεϑιγεα.᾽--- )7αφοπεςέον ΟπαγάἼα7,. 
“ἼΤΗς νοϊαπιθ 15 νΕΥν Ῥυθίεν Ὀουπαῖ δηα ῥυϊηΐϊθα, αἀπα τῆὰν [δ τ] οἰαῖτη ἕο "6 δῇ 

δάἄναποα οἢ 8ΠΥ ρζδνίοιιβ εἀὐϊοηβ.᾽ -- ἃΟἸεα γάζα. 
“ΤῊς ᾿πίγοάιοξίοη 15 δα τηϊγαῦϊθ, απ δατηῖγοῖϑ οὐ  ἜΌ]Ὲ ν1}] θὲ συεδίὶν ἱπιογεςίβα ἴῃ 

1ῆ6 σὨγοποϊορίοαὶ 115ὲ οὗ [Π6 ροθπβ.᾽ ---δοοζηχα71.᾽ 

ΓΝ ΤΠΓΓΑΤΙΟΝ ΟΕ ΘΟ ΕΊΒΤΟ ΑΔ ποδυιϑεα ΤΥ 5]δείοῃ, 
ἢ δὴ Τπίγοάποίίοη, ὈΥ Ο. Βιαο, 1)... Ιαΐς δίμαςδπε οὗ (ῃγιβί 
ΟΒατοἢ. 

Ὅτ. Βίσρ Βαϑ πιδάβ ἃ ργδοίϊσα!ν πανν ἰγδϑδίίοη οὔ {Π15 ῬοοΪς, νυν] ἢ ἘΠῸ τθαάου νν1]}] 
Πᾶνε, δἰπιοβξί ἔοσ (ῃς ἢγϑέ {{π|6, βχδοῦν ἴῃ {ῃ6 5ῃδρε ἴῃ ψνῃϊοῇ ἴξ Ἰοἴε τῆς Παηᾶϑ οὗὨ 
186 δα ΐμου. 

ΕἼΤ τοχέ ἰς δ ὁὔσβ βοῃοίαυν ἴῃ 15 Γαι [ἃ] γερτοάποιίοη τη ΕἸ ΡΊ 5}. οὗ ἐς. ϑοποσοιῖιβ 
ΟΒυτοἢ 1, αεΐη ἴῃ ΜΗ ϊοἢ {Π6 οΥΡΊΠΑ] 15 σοπηροβοά, δηα ρορυ δῦ ἴῃ {Π6 56η568 οὗ Ρεϊηρσ 
5: ΠΡ] 6 αηᾷ 1ηΐ6]Π1510]6.᾿-- δοοζδηατε. 
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γτασοτα οἵ 1! {πίσσῃ 
Εαιοα ΡΥ Η. Ο. ΒΕΈΟΗΙΝΑ, Μ.Α. γέ Δ ογέγαϊίς, εγοτυΣ ὅϑο. 23. Θά. 
Α 5ετίες οἵ 5ῃογί ὈΙορυαρῃῖαβ οὗ [Π6 τποϑβί ργοτηϊπεηΐ ἰθδάθγβ οὗ γε] ρίοιβ 

1|6 ἀπᾶ {πουρῃΐ οὗ 411 αρὲϑ ἀπ σοιπηί165. 
ΤῊΕ [Ο]]ονηρ αΥα γεν --- 

ΓΑΚΌΙΝΑΙ, ΝΈΨΧΜΜΑΝ, Βυ ΚΝ. Η. ΗῦΤΤΟΝ. 
ΤΟῊΉΝ ΜΈΘΥ. ΒΥ ΠΟΘ ΒΕΤΟΝ, ΝΙ.ἊΣ 
ΒΙΘΒΗΟΡ ΜΙΠΒΕΚΕΟΚΟΕΒ, Βγ α. Ν. ΠΑΝΙΕῚ,, ΜΑΑ. 
ΟΑΚΌΙΝΑΙ, ΜΑΝΝΙΝα. Βγυ Α. Νν. ΗΥΤΤΟΝ, Μ.Α. 
ΓςΗΔΕΙΒ5 ΘΜ ΕΘΝ. ΒΥ, Ος ΟΕ, 1019. 
ΤΟῊΝ ΚΕΒΙΕ. ΒΥ ΝΝΑΙΤῈΕΞ ΤΟΟΚ, 1).}. 
ΤΗΟΜΑΘ Γ(ΗΠΑΙΜΈΚΝΘ. Βν Μῖβ. ΟἸΙΡΗΑΝΤ. 
ΤΙΑΝΟΕΒΙΟΤ ΑΝΌΒΕΜΝΕΘ. ΒΥ Β.1,. ΟΥΤΙΕΥ, Μ.Α. 
ΑὔΘΌΘΤΙΝΕ ΟΕ ΟΑΝΤΕΈΚΒΌΚΝΥ: ΒΥ ΕΞ Ὶ Οὐ. Ἰθ.: 
ΨΙΠΠΑΜΊΤΑσΙ. ΒΥ ἩΞἘσ ΤΟΝ, ΒῚ9. 
ΤΟΗΝ ΚΝΟΧ. ΒΥνΕ. ΜΌυνΝΝ. 
ΤΟῊΝ ἩΟΜΝΝῈ. Ἐν Κ. Ἐς ΠΟΕΤΟΝ, 1).}. 
ΒΙΘΗΟΡ ΚΕΝ. ῬΡΕ. ΔΑ. ΟἸΛΈΚΕ, ΜΑΆ. 
ΘΕΟΚΟΙΕ ΕΟΧ, ΤῊΒ ΟΑΚΕΚΝ. ΒΥΤ. ἩΟΡΟΚΙΝ, Ὠ.6.1.. 
ΤΟῊΝ ΘΟΝΝΕΣ Υ Αὐσυθ ΙΒ. ΠΕΒΘΟΡΡ, 19.}. 
ΤΗΟΜΑΘ ΟΚΑΝΜΈΕΚ. Βγυ Α. . ΜΑϑον. 

ΟΙΠοΥ νοϊππιος ψν 111 θ6 δηπουὺπηοδᾶ ἴῃ ἄπ σουγβδ. 

ΕἸΓΈΌΟΠ 
ΘΙΧ ΘΗΙΒΕΙΝΟ ΝΟΝΕΙ.85 

ΝδΥῖθ ΟοΥθ1 11 5 ον ϑῖϑ 
Ογοτυῦ ὅυο. 6-. φδαεἦ. 

Α ΚΟΜΑΝΟΙΒ ΟΕ ΤΥ ΝΟ ΜΝΝΟΚΙ95. “Ζολέεογζᾷ ΒΩἼ2071. 
ΝΕΝΏΌΕΤΥΤΑ. 2 ονηγέεοογίζ Ἐ4222071. 
ΤΗΕΒΙΙΜΑ. δΔηηγεοζσείζ Ἐ 4212Ο071. 
ΔΕΏΌΑΤΗ. ἈΞ ιὠνεομίζ Ἐ421ΖΟ7. 
ΤῊΝ 5007, ΟΕ 1Τ1ΠΠῚΠΠΠἡἠΠ᾿|Ὶ λδλιηζμίζ ἘΕΩΖ 2071. 
ΜΟΝΜΝΝΟΟΙ. δληρμίἤ ἘΩΖΖο7,:. 
ΒΑΝΑΒΒΑΘ5: Α ῬΚΒΑΜ ΟΕ ΤΗΒ ΨΜΟΚΙ9 9 ΤΕἈΔΟΒΌΟΥ. 

7 εγέψ-ποεογεῖ 3 4]222072. 
ΤῊΣ ἐεηάεῦ τανεγεηος οἵ {δε ἐγϑαίπιθηΐ δηά {με ἱτηαριηδέϊνε θεδαΐν οὗ {πὸ ψυϊησ 

Πᾶνε γεοοποι] δά τι5 ἔο με ἀδτίηρ οὗ {π6 σοποδρέϊοῃ, δηα {Ππ σοηνϊοίίοη 15 ἑοτοθα οα 
ι5 ἔπδξ ἜἼνεῆ 50 Ἔχδϊίεά ἃ βῃδ]εσι σδηποῖ θ6 πηδάδ ἴοο [ΠΆΠΑ γ ἴο τι5, ρχονιἀεά τ θα 
Ῥτγεβεπίβα τη {πε ἔγὰς βρισις οἵ (γι ϑείδη ἔδῃ. ὙΠ6 διρ! Πποδίϊοπϑ οὗ {πΠῸ ϑουιρίασα 
παύγαίῖνα αΥα οἰξεῃ οοποεϊνϑα ἢ ΒΙΡῊ ροβέϊο ᾿πϑῖσῃξ, δηα {815 ““Ὄγεδιη οὗ ἐπε 
ὙγοΥ]α᾽5 Τταρεαν" ἴβ ἃ ἰοξενυ δπὰ ποῖ ἰπδάβαπδίε ραγδαρῆσγαβε οἵ {Π6 ΞΌΡγεπια 
οἸϊπηαχ οὗ {ΠῸ ᾿πϑρίγϑα παυγαίῖνε."-- ὦ ζ27ι Καὶ συΐστυ. 

ΤῊ 5ΟΚΚΟΝΝΘ ΟἿ ΘΑΤΑΝ. Ζ,.1:γἐν-γ γί ἘΩΖΖο71. 
“Α νεὺγν Ροννευία! ρίεοε οἵ νους... . Τὴδ σοποδρίϊοη 15 πηδρηϊῆοθηΐ, δηά ἴ5 {κεν 

ἴο ΨΙη δὴ δὈϊαϊηρ ρΙασοα ΊΠη ἘΠ 6 πιετηουν οὗ μηδ. . . . Τα διίμου 85 ἱπητη 58 
ΠοΙητηδΠηα οὗ ἰδησθασθ, δηα ἃ 1πη1{1655 δπάδοϊίν. ... ΤῊΪ5 ᾿πίθγεβεέϊησ δηά στο- 
τηΔΥ ΚΑ Ὀ]6 γοπηδησα ψΨ1}] ἰνε Ιοησ δέου τσ οῇ οὗ ἔπε Ἔρ μα πλεσαὶ Πεγαΐασγα οὗ {πε ἄδν 
15 ἐογροίίξῃ. . . .ὄ Α ᾿πεύδῦν ῬΠΕΠΟΙΠΘΠΟΠ. - - ΠοΟνΕΪ, δῃηά ὄἌνεη βυ]τη6.᾿---Ἶ . Τ. 
ΞΥΤΕΑῸ ἴῃ {πΠῸ “᾽ δυΐφευ ο7 Καὶ συΐδευς. 
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Απύπουν Ηορο᾿ 5 Νονθ]5 
Ογοτυνι ὅνο. 6-. δαεΐ. 

ΤῊΝ ΟσΟὉ ΙΝ ΤῊΝ ΟΔΕΚ. ΖΦ ζοχζ ἘΩΖΖ2Ο7,. 
.Α νψεῦν τϑιηδύκδῦϊε θοοκ, ἀδϑαεσνὶπρ οὗ οὐἱ σα] ΔΉ Α]ν 515 ΠῚ ΡΟΘΘ1 Ὁ]6 ΙΓ Π]η Οὐχ Πἰτηϊ ; 

ὈσΠ]Π]Ππδηῖ, Ὀὰξ οὶ ϑαρογῆσίαὶ ; νν6}}] σοηβιάεγεα, Ὀὰὲ ποῖ εἰαθογαϊεα ; σοηϑβίσιοϊθα 
ὙΠ {πὲ ΡτΓονου δὶ αὐτὶ τἢδὶ οὐποεαῖβ, Ῥαΐ νεῖ Αἰϊονν5 1ιβεὶ τὸ θα που βά Ὀν τεβάετβ 
ἴο ΨΠοπὶ ἤπα ᾿Ἰτεσασν πηι μοά ἰς ἃ Κααη ρίβαβυσε.᾽-- 711ὲ Ἡ7ογΖά. 

ΔΑ ΟΗΔΝΟΙ, ΟΕ ΑΙΝ. “72 ἘΑΣΖΖΟΖ. 
“Α ρτδοείαὶ, νἱνδοίοιιβ οοτηεάν, ἔσῃ ἴο μυμηδη. παΐαγαε. ὍὙΠε ομαγδοίειβ δῖα ἱγασεὰ 

ΜΊ ἃ πιαϑίευὶν Ππαηά.᾿--- 7 77,6ς. 

ΑΜΑΝ ΟΕ ΜΑΚΚ. 2 οηγίζ ἘΞ αΩἼΖο7ι. 
“ΟΥ̓ 411 Μτ. Ηορε᾽β Ὀοοκβ, “ἃ Μδηῃ οἵ Μϑδτγὶκς " 15 1ῃς ομβ ννῃῖϊο Ρεβϑὲ σοπηρασαβ ν᾿ 

“ Τς Ῥυγίϑοπεσ οὗ Ζεηάδ.᾽ "---λϊαϊξίορμαξς Οὐξεγυε᾽. 

ΤῊΝ, ΟΗΚΟΝΙΟΙΕΒ ΟΕ ΟΟὔΝΤ ἈΝΤΟΝΙΟ. 7.22γα ΕΩΖΖΟ͵Ι. 
ΤΕ 15. ἃ Ρευίεοι! ν ἐπομαπίὶηρ βοῦν οἵ ἰονε δηά οῃίναίσν, απα ρασγε τοσίδησα. δα 

Οοιηῖ 15 ἴῃς πιοβςί οοπβίδηϊξ, ἀεβρεγαΐῖε, δηα πχοάδϑξ απ τε πάϑυ οὗ ἰονεῦϑ, ἃ Ῥβευ]εβ5 
σεπε!εηδη, δῃ ἱπίγερια ἢσμίοσ, ἃ δι ξα] {το πά, ἀπ ἃ τηαρηδηϊτποιβ ἴοα.--- 
σπαγάϊαι. 

ΡΗΚΌΘΟ. ΠιΙυπίξαῖδα ΗΥ̓́ Η. κ᾿ ΜΉ 1ΑΕ. 7227 ἘΩΣΖΖ02. 
“ΤΠ [816 15 ἘΒΟΤΟ ΡὮΪΥ ἔγβϑη, σαϊοῖκ ΙΕ ν τα], βεϊσυϊηρ Π6 Ὀ]οοά, πα ΠυπΠΟΥΟ 5] Υ, 

ἀδϑῃϊηρσὶν το]α.᾿--- 52. 7α»τε᾽ς σαξεΐξε. 
“Α 5ἴοτυ οἵ αἀνεηΐυσζε, Ἄνευ Ρᾶβε οὗ ψἘΙΟῊ 15 ραϊριἐδεϊησ ἡ Ἰ δοίϊοη."--- δὴ σ2θαζογ. 
“ΕΥΟΤῚ οονΥ ἴο σονεὺ “" ῬΉτοβο " ποΐ ΟὨΪΚ᾽ βῆρσαρεβ ΠΕ δἰζεπίϊοῃ, Ὀὰξ σδύσ65 Π6 Γαδ θυ 

ἴῃ {πππ|6 νν ῃϊτ]5. οὗ ἀθ! σης ἔγτοτα δἀνεπέαγε ἴο αἀνεπίατε.--- 4 οααίοηρε. 

ΞΙΜΟΝ ὍΔΕ. Ἐν ΑΝΤΉΟΝΥ ᾿ΗΘΡΕ.  {Π|Ππ|5ἰταΐεα.". 77227Κά 
Ἐαϊέζογ. (ὔὕγοτυ7γι ϑὅυο. 6-. 

“ἐΕ ΘΊποη [416 15. οπμα οὗ {πΠῸ Ῥεβέ Βἰβίουϊοαὶ γοσίαποαβ {πδὲ πανα Ὀθθη νυ! {6 ΓῸΥ ἃ 
Ιοπρσ ψν8116.᾿---. 5 2. 7αἤγιεες σαξεΐέε. 

“Α Ὀτῖσης δπηά βδ]]δπὲ βίουν.᾽ -- σγαζλῖο. 
.Α ὈΠΠΠΙαπῈ πονε]. ὙΠ βίουυ ἰ5 ταρία δηα πηοϑὲ Ἔχοα] θην το] ἃ. Α5 ἔου ἐπε Πετο, 

ἢς 15 ἃ ρετγίεοϊ μεῖο οὗ τοπηβηοε---ἢθ 15 ὕγανθ, ψιν, δἀνεηίασγοιιβ, μα ἃ σοοά 
Ιονοζ.᾿--- ἡ ἐπϑφιερτε77). 

“ἼΤΠΘτα ἴα βθδυοῃϊηρ Πα ϑὶβ οὐ Πατηδη παΐασα, ϑνἹΠ ἃ τποβέ ᾿πσθηϊοιϑὶν οοπϑίγαοίοβα 
Ρίοι. Μτ. Ηορε ας ἄγαν {Π6 οοηίγαβίβ οἵ Π15. ννοσηθη νυ 1 τηδυνθι]οιβ σα είν 
ἀηα ἀε]ίσαον. ΤῊϊς ἰονε-ϑίουυ οἵ 2οὺ ψεδῦβ ἀρΡῸ τῇδ καβ ἔῃ τῆδῃ δηά [Π6 ὑνοιπδῃ 
1ῖνε αραϊη.᾿"--- 7 71:6ς. 

5. Βετὶπρ αοι]ᾶ᾽ 5. Νονθ15 
Ογοτυν ὅσο. 6-. εαελ. 

“Τὸ 9δν {μαΐ ἃ ὈοοκΚ ἰς ὃν 1π6 δυίΐμου οὗ “"Μεβδίδῃ " 15 ἴο πὰρ ]ν ὑπαὶ ἱξ σοηΐαϊηβ ἃ 
βίου οαϑβί οἡ βίγοηρ [1πη65, σοηϊδίηϊηρ ἀγαπιαίὶο ῬΟΒ51Β1Π1:165, νιν δηὰ συρδίμειο 
ἀεβογίρείοηβ οὗ Νῖιγθ, δηα ἃ ψνεδ!ῃ οὗ ἱηρεπίουβ ἱπιαροτν.᾽---ιϑ2εω 67. 

“ὙΠδὲ ψῃδίενεσ Μυ. Βαγίηρ Θοα]α ννυῖτα5 15. νγ6}} ννουτῃ γεδάϊηρ, 15 ἃ σοῃο]βίοῃ {παῖ 
ΤΊΔΥ Ὀ6 ΨΕΥῪ ΒΈΠΕΥΔΙΥ δοοερίβα. Ηἱβ νίεννβ οὗ 11Π{6 ἀγα ἔγεβῃ δἀπὰ νἱβογοιβ, μἰ5 
Ιδηστασε ροϊηϊεα απὰ ομαγδαοίογίβεϊο, {Π6 ἱποιϊάθδηΐῖς οὔ ῃϊοἢ Πα πλακαβ τι58 δΥα 
βισ Κίησ αηὰ οὐἹρίηδὶ, Π15 σμαγασίους ἀὐα 11{6- Πα, ἀμ ΤΠοΌΡἢ βοιπεννῃδαί Ἔχοαερ- 
[ΟΠ8] ΡῬΕορὶβ, δύξ ἄγανῃ δηὰ οοϊουτεά ΜΙ ατεϊςεῖς ἔογτοαθ. Ααὰ ἴο τὶ ἐμᾶξ μἰς 
ἀεβουρεϊοηβ οὗ βοθῆεβ δῃηἋἃ βοβποΥΥ τα ραϊηϊεα νυ  {ΠῸ6 Ἰονίηρ εγεβ πὰ 516 
Βαπάς οἵ ἃ πιδβίευ οὗ Πῖ5 δτῖ, [δι 6 15 δῖ ννδαυϑ ἔγεβῃ δηα παυθὺ 4{|]], δηὰ ἴξ 15 
πὸ ψοηάεγ ῃδΐ τεαάετς μᾶνα Βαϊηβα σοηῆάεξπος ἴῃ Πϊ5 ΡΟΜΨΟΥ οὗ δπλιβίηρ δηαᾶ 
58 ΕΞ γ 1ηρ Πα πι, ἀπά [Πδΐ γε δὺ Ὀν γεαῦ δἷῖβ ρορυ!αυιν 6 η5.᾿---Οοτ γέ Οἰγοιζαν. 

ΔΑΕΚΜΙΝΕΙ,1,.., 2 ρηγίζ Ἐ4ΖΙ2Ο71. 

ΚΕΡΗ ἘΣ, 
ΙΪΝ ΤῊΝ ΒΟΔΕ ΟΕ ΤΗΕ 58:ΑΔ «δζυεζᾷ Ε421205. 

ΜΈΆ5. ΟΟΚΟΘΕΝΝΕΝ ΟΕ ΟΥΚΟΈΝΝΕΝ, 2οηγίλ ΠΩ 207,1. 
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ΟΗΈΕΑᾺΑΡ ἸΑΟΚ ΖΙΤΑ. Ζοιγί ΕαἠΖέοϑι. 
ΤΗΕ ΟἙΕΕΝ ΟΕ ΤΠΟΝῈ. ΖρηγΖη Ε αὔζέίονι. 
ΜΑΒΟΕΒΥ ΟΕ ΟΈΤΗΕΒ. Ζ77Ζγα Ξαϊξηοϑι. 
ΤΑΘΘΈΓΕΤΤΑ. 77, γ ἘΩΖΖΟΪΖ: 
ΚΙΤΤῪ ΑΙΟΝΕ. ΖΦ Ξαϊδορι. 
ΝΟΙ͂ΜΙ. ΠΙυβιταϊεα ὃν ΒΕ. Ο. νοορνι1.Ε. ΖΖ)γα Εαἥέοϑι. 
ΤῊΝ ΒΕΟΟΜ-ΘΟΟΙΒΚΕ, ΠΠυδιζαῖθα ὃν Ἐς ΌΑΡΌ: ΤΟΙΣ 

“αϊέζογ1. 

ΤΗΝ ῬΕΝΝΥ ΓΘ ΟΜΕΟΟΤΟΙΚΞ. γῶ ἘΣ ΟΖ: 
ΘΑΚΤΜΟΘΕ ΤΟΥ ΩΣ: 
αν ΤΗΝ ΤΙΝΝΒΕ. ΠΠυπΒ γα θα Υ Ἐ΄ Δ. ΕΟ 

αχζέζογει. 

ΒΙΑΌΥϑ. [ΠΙἠμπΞιταϊθᾶ. «δσεομα Βα ο,. 

αἰ]ρουῦ Ῥδυϊκου ας Νονθ]5 
Ογοτυγι ὅϑο. 6-. εαεΐ. 

ΡΙΕΆΚΕ ΑΝῸ ΗΙ5 ΡΕΟΡΙΕ. “οιγίᾳ ΠΕ 4]2071. 
“Θιουίαϑ ΠΑΡΡΙΥ σοποεῖνεα ἀπά ἤἥπεὶν εχεοαϊεα. ὙΠετῖα ἰ5 βδίσεμ βίῃ πὰ σεηῖαβ ἴῃ Μτ. 

Ῥδυῖκοτ 5 βίγὶς.᾽ --τ- δ αῖζν Τεοργαξλ. 

ΜΕ5. ΕΑΙΓΗΙΟΝ. 2 οωγίζ ἘΞ 4222. 
.Α 5ρ,6παϊά ςἐπαᾶν οὗ σπαγδοίετ.--- ἡ ἐλ γικξιέ77. 
ΕΒαξ {|| ΒΕ πα δηνιμηρ ἐμαὶ μα5 θεεὲπ ἄοπε Ὀν δὴν ψυϊίου οὗ οὐσ ἐἰπιε.᾿---ὐθαζὲ 
«1 Θαξεέξέε. “Α νεῖν βίσικίηρ απα δατηῖγαῦ]α πονεὶ.᾿-ττιδζ. 7αηγιεδς Οσαξεξέε. 

ΤῊΒ ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ ΟΝ ἃ ΒΆΝ ΑΘΕΣ 
ΤᾺῈς ρος 15 οὐἱσίπαὶ απᾶ οπς ἀϊπῆουϊς το ννοσκ οὐἱ ; θαὶ Μτ. Ῥαδυίεσ Βα5 ἄοῃς 1ὲ ψ ἢ 

στεδί 5111] απά ἀδιίσαον. ΤΠῸ γϑαάθυ ννῆο 15 ποῖ ἱπτογεβίβα ἴῃ {Π15 οὐρίηδὶ, ἔγεϑα, 
ἀηὰ ψε]1-το] τ416 πιαϑί θῈ ἃ 41} βεύβοῃ ᾿παςεεα.᾽-- ϑαξζν Ολγοϑιζοῖε. 

ΤΗΝ ΤΈΑΛΙΙ, ΟΕ ΤῊΝ ΒΝΟΚΟ. ἡ ζγωζθα. ϑΥχς ἘΣ ΟΖ: 
.Α τουβίηρ δηα ἀγδιηδίῖς 416. Α Ῥοοῖκ {πκῸ {Π15, 'π νη ο ἢ σοσγάβ ἤδβῃ, στεδὶ βὺτ- 

ῬΥΪβ65 αῦα ππάεγίδκεμῃ, ἀπά ἀδγίηρ ἀεεαᾶς ἄοπμα, ἴῃ ἡ ΒΙ ἢ τηεη πα ψοιπεη ᾿ἰἰνε απὰ 
ἴονε ἴῃ {πε οἱ ραβϑίοημαίΐε ψΑΥ, 15. ἃ 10. ἱπεχρύξβϑιθ]ε .᾽--αῖζν Ολγορζοῖε. 

ΜΝΗΕΝ ΝΑΙΜΟΝῸ ΟΑΜῈ ΤΟ ῬΟΝΤΙΑΟ; Τῇαε ϑίοιν οἵ 
ἃ Τ,οϑὲ Ναροίεοῃ. οηγίζ ΞαἸΖ11072. 

“Ἤδετε να βηα γοπηδησε---τβαὶ, Ὀγθδίμῃίησ, Πνηρ Γοσηθηοθ. ὙΠΕῈ ομαγδοίεσ οὗ Νὶ δἰπηοηὰ 
15 ἀγαννῃ ὉΠΟΥΓΙΏΡΙγ. ΤῊς ῬΟΟΙ τητιϑὲ ΡῈ τεδά, ννε τῇδ 58 ὺ τε-γεδά, ἴῸσ δὴν οπα 
ἘΠπογουρὮΪν ἴο ἀρργεοϊδαίε Μυ. Ῥδυκεσβ ἀδ]σαΐα ἐουοἢ δπα ᾿ηπαΐα 5υηραΐῃν ψ ἢ 
Παυπηδηϊίν.᾿᾽---αζί ,͵αζ σαξεέέε. 

ΑΝ ΑὈΝΕΝΤΌῸΌΝΕΚ. ΟΕ. ΤῊΝ ΝΟΚΤῊ: Τῆβ 1,5: Δανθη- 
τὰγα65 οἱ “ Ργειίγ Ῥιοῖγα. οϑδεοημαῖ ᾿Ξ αἸ211071. 

“ΤῊΣ ργεβεηΐ θοΟΚ 15 []} οὗ ἔπε δπά τπονϊηρ βἴοσγιες οὗ {ες στεαῖ Ν ουίῃ, δπὰ ἱξ νν1}} 
δαὰ το Μτ. Ῥαδυϊίκογ᾽β αἰγεδάν ΠΙρῇ τεραζαίοη. ---σζασροτυ ᾿Πεγαζά. 

ΤΗΝ 5ΒΕῈΑΤΘ ΟΕ ΤῊΕ ΜΙΆΑΉΗΤΥ. ἠηεηροίγαϊεα. έρμζζ ἘΩΖΖΖΟ71. 
ΕἼΤΕ Ὀεβέ ἐδηρ πε μδβ ἄοῃε ; οπβ οἵ {πε Ῥεβί {πἰπρ5 [Πδὲ δὴν οἷς Πδ5 ἄοπε ἰδίεὶν.-- 

52. 7α»ηιεε᾽ς Οσαςεέέο. 
ΕΜ γ. Ῥδυζου 56 επλ5 ἴο ὈΘΟΟΠῚς 5ίγοηΘΟΥΓ Δ ηα δαβϑίοσ ΨΊ ἢ Ἔν βουίοιιβ πονοὶ παῖ 6 

δἰἰετηρίβ. Ηεξ 5ῃονϑ {πε τηδίυτεα ῬΡουνεὺ ὙΠΙΟΉ 5 ΓΟΥΤΠΘΥ Ὥονε]5 Πᾶνα ᾿εὰ τι ἴο 
εχρεοί, απ μαβ ὑγτοάποεά ἃ σεν ἤπα Ὠϊβίουισαὶ πονυεὶ.᾿-- ἐλ γιαξηε77. 

“Α στεδί Ὀοοϊς.᾿ ---δέαςοξ πα λεξε. 
“Οπε οὗ {πε βίγοηρϑϑβί ϑίουϊθβ οἵ μιβίοσϊοδὶ ἱπίθγαϑέ δηα δἀἄνεπίαγα {παΐ νγε πᾶνε τεδὰ 

ΤΟΥ ΠΠΔΠΥ ἃ ἄαγ. . . -. Α ποίδῃϊ!ε δηά ςιισσαϑϑία! ΡοοΚ.᾽---ιδεακε7. 
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ΤΉ ΡΟΜῬΡ ΘΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΕΤΎΤΕ ΘΟ ,μδόξονιαῖ, ΕΑ ΖΖ07,...5.5} 6; 
Τνίηρ, Ὀγεδιῃὶηρ Χχοπίαποα, σαπαΐϊηα δηᾶ ππίοτοθα ραῖμοβ, πὰ ἃ ἄδεροὺ ἀπά τῆοσα 

5ΌΡ1]6 Κπον]εάβε οὗ Βυϊηδη παΐατα ἔπδη ΜΙ. Ῥδυκασ Βαβ δνδσ αἰβριαγεά ῬΡείοτε. 
1115, ἴῃ ἃ ψγοζά, {Π6 ννουκ οἵ ἃ ἔστι αγιῖϑι.᾽ ---ραζέ ͵α Θαξεΐέο. 

Οομδὴ Ὥουθ. ΚΟΝΌ ΤῊΝ ΚΕ. ΤΑΜΡ. ΒΥ Α. ΟΟΝΑΝ 
ΠΟΥ. οδχίζ 2 4}21207η2. Ο,γοτυγε ϑυο. 6-. 

“ἼΒε ῬΟΟΚ ἴ5 ἔδυ ἀπά αὐνᾶὺ ἴῃς Ῥεβὲ νίενν ἐῃαΐ Πα Ῥεθὴ νουποῃβαίεα τι5 Ῥβ πα 1ῃ6 
506 Π65 οὗ ἴῃς σοηβα ΠΡ -ΤΟΟΠ,.΄--ἰζηςἐγαΐεξα 2, ογιάογ ἔέευς. 

Δ ]ΟΥ οσιαδη. ὈΝΌΕΝ ΤῊΗΕ ΚΕ. ΚΟΒΕ. ΒΚ 5ΤΑΝΙΕΥ 
ἌΝΕΥΜΑΝ, Αὐἴΐδοῦ οὗ “Α (φεπί]οπιαη οὗ Εταποθ. ὙΙΏ ΠΙῸΒίγα ]Οἢ5 
Ὀγ Κὰ. Ο. γοοάν: θ. «“οοιγέφεγιέζ Ξαζέϊογι. Ογοτυγι ὅσο. 6-. 

“Α ῬοοΚ οὔ μοι γε Πᾶνα τεδά Ἄνεσν ψνογὰ ἔου {πε βῇθευ ρίβαϑβισε οὗ τεδάϊηρ, Δη4 
ὙΒΊΟΗ γα Ρὰξϊ ἀοννῃ ΙΓ ἃ Ραηρ ἴμαὶ ψψγε σαπηοΐῖ ἔοτρϑί ᾿{ 4}1} δῃηὰ βἴαγί δρβδίῃ.-- 
Ἡες ἐγ εγι5έεν' σαξεζέδ. 

“Ε νευν ομα Ψηῆο τεδὰβ θοοῖβ αἵ 11] πιυβὲ γεδὰ [ῃϊς {υΠΠ|πρ τοσηδησα, ἔγοσὴ {ΠῈ6 ἢγβὶ 
ΡῬᾶξβε οὗ νυν] ἢ το πε ἰαβὲ {π6Ὸ60 Ὀσγεδίῃ]εβ5 σε εὺ 15 μΠα]εὰ δοησ. ἊἈΑῃ ἱπβρισγαίίοῃ οὗ 
ΤΉ] 1655 ἀπά σουγαρε.᾿--- αῖ Οἀγοριϊοίς. 

ΠΝ ΤΟΙ ΗΕ ΔΟΝΘ ΟἿ 51Ν, ΒΥ Τυὐσὰβ 
ΜΑΙΕΥ. ζΖ2221γἐφερμέζ Πα Ἴ022. Ο,Ὑοτυῦ: ὅσο. 65. 

ΙΓοὰ5 Μαϊοῦ. ΤῊΝ ΟὈΟΑΒΙΘΘΙΜΑ. ΒΥ Ιτὺοὰθ ΜΑΙ, 
ΑὐἰδοΥ οὗ “ΤἼς ναρεϑβ οἵ 5΄η,᾽ εἰο. Ζζ2γα Ξ αϊΐίογι. (γοτυῦι ὅσο. 6-. 

5. ΒΗ. Οτοοκοῦῦ. ΤΟΓΉΗΙΝΝΑΚ. ΒΥ 5. ΚΕ. ΟΕΟΟΚΕΤΎ, ΑὐἴΠΟΥ 
οἵ “ΤΕ Βαδιάφεβ, εἴο. ΠΙ|Ιαβίχαιεα. ,«δεεοχαῖ ΖΞ αἰζέζογι. Ογοτυ7ι ὅσο. 6-. 

“ἘᾺ8Ὶ] οὗ σα] απίσγν απὰ τγτρς οὗ 1Πε οἸδϑὴ οὗ δύπιβ, απα Ὀυϊρ ίεπθα Ὁν ερὶβοάθβ οὗ 
Βυμηοῦγῦ δᾶ ἰονε.. .. Μζ. ΟὉσοοκείὶ μδ5 πενεὺ νυυϊτὶθ ἃ βίσοηραῦ οὐ Ὀεϊίοσ Ροοκ. 
-- δε ἐγεγι5έεν σακεέζο. 

Φ Ἐ. ὑτοοκοῖῦ. ΤΗΝ ΘΤΑΝΌΔΕΘ ΒΕΒΆΞΚΕΙ.. Βν.5. ἘΚ. 
ΟἸΒΟΟΚΗΤΊΤ. Οοὐοτυῦ ὅτο. ὅς. 

.Α ἀε! σε] 416 ἴῃ Πϊ5 θεβί βίν]ε.᾽ -- δεαζεγ. 
“Μζτ. Οτοοζκεῖι δὲ 15 θεϑι." --- Ὁ 2εγαΐηζε. 
“ΕΠ͵ουδΌ]ε ἀπά οἵ δρϑοσθιηρ ᾿πίθγαϑί. -ττιδοο δ 7,2672:. 

Ασύμυν ΝΜουτίβοῃ. ΤΑΙ ΟΕ ΜΕῈΑΝ 5ΤΚΕΕΤΘ. ΒΚ ΔΕΈΤΗΚ 
ΜΟΚΕΚΙΒΘΟΝ. Ζι71λ Ξαϊέίογ. Οἴγοτυγι ὅυο. 6-. 

“Το]ὰ ψΊ ἢ σοηϑυτητηαΐα αὐ δηα εχίγδογαϊηδυν ἀδίαὶ!, Τη τῃ6 {τὰ6 Πυπηδηϊίν οὔ Πα 
ῬοΟΟΚ [ἴε5 1ἴ5 7υβειπορίίοη, τς Ῥευμπηαηθησα οὗ ἰΐ5 ἱπίογοβί, δπὰ 115 ᾿ημάπι᾽ 4 0]8 
{Πα Ρἢ.᾽--- ἡ ἐλεγιεξτε77. 

“Α ρτεδῖ θοοκ. ΤῊς δυϊμοτ᾿β πηει Βοά 15 δπιδΖίησ]Υ εἤεοίῖνε, αηα ργοάποββ ἃ {ἈγΠΠ1ηρ 
56η58 οὗἉ γεδ]ν. ὙΠα ΨΥ Ια γ5 ΠΡΟῚ τι5 ἃ Τηδϑίεσ παπά. Πα ῬΟΟΙΚ 15 5ἰ ΠΊΡΙΥ 
ἈΡΡΔΙΠ Πρ; δηὰ ᾿γγεβι ει 0] 6 ἴῃ 115 Ἰπΐεγεβί. [{ 15 ΒΌΠΊΟΥΟιΙβ 8]50 ; ΨἹΠους ΠΌΠΟΙ 
ἴς ννουϊὰ ποῖ ππδκα (ῃς τηδτκ ἴἰ 15 σεγίδίη ἴο τηδκε.᾽--- "7ογζά. 

Αὐὐμυν Μουχίθοη. Α ΟΗΠΠ) ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΑαο. ΒΥ ΑΒτηῦκ 
ΜΟΚΕΙΘΟΝ. ΖΖ1γα Ἐαζέϊογι. Οἴγοτυρ ὅυο. 6-. 

“ΤῊς ῬοοΪκ 15 ἃ πιδβέεσριεςε."--- "θα γ7α1} σαπεέέε. 
“ΤοΙ]ὰ ψ τ στεδΐ νοῦ δηα ροννεγίαὶ ϑὲ πα ΡΠ Ιοἱτν.᾿--- ἐλιογικτε7. 
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Ντβ. ΟἹ Ποσᾶ. Α ΕἸΙΑΘῊ ΟΕ ΘΌΜΜΕΚΝ. Βγ Μι5. Νν. Κ. σμὲ- 
ΕΟΕΡ, Δυίμοῦ οἵ Αὐπί Απηρ,᾽ εἴς. «ϑεεοηαῖ ΚΞ αἰϊζέογι. Ογοτυ7ι ὅσο. 6-. 

“ἼΠΕ βίου 15 ἃ νευῦν θθδαεα] οηθ, Ἔχ ααβιίεὶν το] α.᾿----ϑεαζεζ7. 

ἘΤΑῚΪ Τὰ 1655θ. ΗἩΠΒΕΙΘΗ. ΒΥ τμεῈὲ Ηοηρ]θ. ἘΜΙΠΥ ΤΑνν- 
1Ε55, Αὐΐῃου οὗ “ Μδεῖομο, εἰς. Ζ 2711 Σ αζέζογι. Οὔγοτυγε ὅϑο. 6-. 

ἘΠΤΑΙ͂Υ Τιὰ 1655. ΜΑΕΊΟΗΟ : ἃ ϑιχίθεηίῃ Οεηΐατν οπηδηςβΒ. 
ΒΥ [ῃἢς ΗοΠΡΙ6. ἘΜΊΠΥ Τ,Α1Ε55. ιϑδεογαῖ ΚΖ Ὰ]22210722. Ογοτυ7ι δυο. 6-. 

“Α τϑδὶν σύεδαὲ Ὀοοκ.-----εοξαέον. 
ΕἼ ΠΕΥα 15 ΠῸ Κααπϑῦ ρίθαβαγα ἴῃ ᾿1{πὶ {Πδῃ {πε γεσορηϊίίοη οὗ σεηϊ5. Α ρῖεοε οὗ ννουϊκ 

οὔ {πεῸ6ὶ ἢτϑί ογάθυ, ψνῃῖοἢ να ἄο ποῖ παιδία ἴο ἤδβοῦθα 85 οπμα οὗ πε τηοϑέ 
ΓΕΙΠΔΥΚΑΌΪ6 Πὲς γασν δοπιενειηθηΐβ οὗ {Π15 σεπογδίϊοη.-- -77Ζατολεςίον σπαγαΖαι. 

ἘΠῚ Το. ΤΕΑΙΤΟΘ ΑΝῸ ΟΟΝΕΙΘΕΝΟΕΒΘ. ΒΥ Τπῃε 

ἩΟΠΌΙ6. ΕΜΙΠΥ ΤΑ Ε55. Οὐγοτυ ὅσο. Ο-. 
.Α νεῖν σμδυπηῖηρ ΠΠ{{16 νοϊαπηθ. Α ῬοοΙς ψῃῖοῆ οαπηοί ΡῈ τεδα ψιΠπουέ Ρ]θαϑαγε απᾶ 

ΡῬγοῆέ, νυϊζθη ἴῃ Ἔχοβ  ]επε ἘΣ ΡΊ5}, ἔα]] οὐ ἀε]σαέα βρίσιῖ, απ ἃ ἰβθῃ Ἀρρυθοϊδίϊοη 
οἵ παΐαγε, μα πηδη δηα ᾿πδηϊπηδίςᾳ.᾽--- ρα 7 αἰ. (ἰαξεΐέε. 

σ“4η6 Βάτον. Α σΚΕΕῚ, ΟΕ ΙΚΙΘΗ ΘΤΟΚΝΙΕΘ. ΒΥ ΤΑΝΕ 
ΒΑΒΙΟΥ,, Αὐἰποὺ οἵ “ Τγ]5ῃ 1ἀγ115.᾽ «δδεογαῖ ΖΦ αἸ{ῖογι. Ογόοτο7ι ὅσο. 6-. 

“ιν πὰ ϑἰπρΌ]ΑΥ]ν τεα].᾿--- δοοζδ)Ζα7:. 

΄. Ἡ. Ἐϊμαϊαῦοσ. ΤῊΕ ΘἈΒῈΝ ΟΚΑΝῈΒ ΟΕ ΒΑΙΘΟΝΝΕΤΙΕ. 
ΒΥ [ΑΝΕ Η. ΕἸΝΌΠΑΤΕΒ. Ζοογί ᾿Ξ αἸἼΖο7. Οὔγοτυγε ὅσο. 6-. 

.Α ρονεσίαὶ δπα νἱντα ϑίοτνυ.----ζαφααγα. 
“Α Ὀαδαῦα] βέοσυ, 5δα δ η6 βΈγδηρε 45 {ᾺΓῸῚῚ 1{56]{.᾿-- 7αρῖέν ΖΚ αἴ7. 
.Α νεῦὺ ομαυπηησ δπα ρδίμοδεϊο [416.᾿᾽--θραζέ 7α 1 σαξεέέε. 
.Α 5 ΠΡΌΪΔΥΙν οὐ σΊη4], οἴενεσ, απα θθδαία] βίουνυ.᾽ --- Ομ αγάζαι. 
Ἔ δνεδ]β ἴο τι5 ἃ πεὲνν ψυὶεΥ οὗ ἀπάἀοιθέεα ἔδοσαν δηα γεβεσνε ἔοσγος.-- σ2εοζαΐογ. 
(Αἢ ἐχαυϊϑιία 1ἅὙ]], ἀδ] σαῖς, αϑεοίηρ, πα θεδαῖα].᾿ ---ίαος αμαᾶ ἀξία. 

“. Η-. ΕϊμααοΡ. Α ΘΑ ΘΕΗΤΕΙ ΟΕ ΘΓ ΕΤΕΕ: ΒΥ ΤΑΝΕ 

ΗΈΙΕΝ ΕἸΝΌΙΙΑΤΕΒ. οὐὑγότυ ὅσο. 6-. 
ΑΔ βίοτν οὗ βίγοησ Βυσηδη ᾿ηΐογεϑί.᾽ --- δῦ β2ζῶ:. 
“Ἤδ6Γ ᾿πουρῆςξ Πδ5 5ο] αν δηα τηδευγιν.᾿---ατάν κατ. 

ΜδΥν ΕἸμαΙαῦοσ. ΟΝῈΚ ΤΗΕ ΗΠΠ1,5. ΒΥ ΜΑΒῪΥ ΕἸΝΌΙΑΤΕΆ. 
,ϑ4εογεἶ ΖΦ ἰζί2ο7γ2. Ογοτυῦξ ὅσο. 6-. 

“Α βίγσοηῃρ δηᾷ [αβοϊηδέϊηρ ρίεοα οὗ ννουΐς."---δοοζϑ 7,272. 
“Α οπδυπηηρ τοσιδησα, αηα [{]] οὗ ᾿ποϊάεπεὲ. ΤῊδ Ῥοοϊς 15 ἔγεβῃ δηά βίγοηρ.--- εχξ. 
ΕὙΜ11Π τηδῖκα {ΠῸ δυῖϊῃοτ᾽β Π8π16 ον εα ἴῃ τὴν ἃ Βοιιβαῃο]α.᾽--- 2 ΖΖεγαν» Ἡγογζα. 
.Α βίτοπρ δῃηα νν186 ῬοΟΙς οὗ ἄξερ ᾿πϑῖσῃΐξ απα ππῆϊηοπίηρ ἐγαίῃ.᾽-- 5 2γηΖίγρδαε οςέ. 

Η. α. ὟΠε!]5. ΤΗΕ 5ΤΟΙῈΝ ΒΑΟΙΠ1,05, απᾶ οἴμοι ϑίοσιθβ. 
ΒΥ Η. α. ν»Έ11,5. «δδεογαῖ ᾿Ξ αἰζέϊογ. (ἴγοτυγε ὅσο. ὅς. 

“ἼΤΒΕΥ δῖα {Π6 ἱπη ΡΥ ββΙ 5 οἵ ἃ νῈ͵Υ βγη σ᾽ ἱτπα σ! πδίϊομ, νυ ΟΠ, ᾿ς ννοι]α βεεπι, Πὰ5 
ἃ βύεαΐ δ] ψιτῃτη 15 Τοϑοἢ.᾽ --ιϑαζεγαάκαγ Καὶ ἐυΐξευ. 
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Η. α. Υῦ'άε1ι1ι5. ΤῊΗΕ ΡΙΑΤΥΝΕΚΝ 5ΤΟΚΝΥ͂ ΑΝΡῸ ΟΤΗΕΒΒ5. ΒΥ Η. 
. ΝΕΙ1,5. οδεεοα Ζ αζέϊο. Ο,γοτυρε δυο. 6-. 

“ἊΝ εἰγτά δπὰ τηγϑίοσϊοιιβ, παν 5θεπὶ το ΠΟΙ {Π6 τεδάθυ ἃ5 ὈΥῪ ἃ πιαρὶο 5Ρ6]].᾿---δοοζςγζα7ι. 
ΝΟ νοϊαπηθ μα5 ἀρρεαγεὰ ἔοσ ἃ ἰοηρ {ἰπὶ6 50 {κεν ἴο σῖνε εαπαὶ ρβαβυσε ἴο {Πε 

βτηρ θϑὲ τεδάθσ δηὰ ἴο {πε τποϑβὲ [αϑιιϊοιβ οὐϊεῖο. --- σααΐδ7γ. 

ϑατα, σοαηθύϊθα θυμό. Α ΝΟΥΑΘΕ ΟΕ ΟΟΝΘΟΙΜΑΤΙΟΝ. 
ΒΥ 5,.ΒΕΑ ΙΒΑΝΕΤΤΕ ὈΝΟΑΝ, Αὐίμοῦ οὗ “Απ Απηεγίσαῃ ΟἹ] ἢ 
Τοηἄοη.᾽ Π|Ιυβίχαίεα. Ζ.2γα Ξαϊίζο. (Οἴγοτὸγε ὅυο. 6-:. 

“Ἡσυτηοιτ, Ρατα ἀπα βροπίδπθοιβ δηα γγθϑιϑί1016.᾽--- αΐν 77α1ὲ. 
“Α πιοβὲ ἀεἰ σ᾿ με Πν Ὀσγισης Ὀοοκ.᾽---αῖζν Τεϊοργαζῆ. 
“τα ϊ πα ΠΕ]ν διπιιβίησ ἀηα δητογίαιηϊηρ. -- Οτζζοοξ. 
“ΤΣ ἀϊαϊορσαε 15 [ὰ]} οὗ ντι.᾽ ---ΑΟΟἦοὄε. 
Τα ρ του ἰυσκΚβ ἴῃ ανεῖν ραροϑ.᾽---)αῖζν Πετευς. 

ἘΠΕ Βοῆποῦ; ὍΟΡΌΟ: Δ ὈΕΤΑΤΙ, ΟΡ ΤῊΝ ὉΔῪΥ: ΒΥ Έ. Ε. 
ΒΕΝΒΟΝ. «οδεέχζεδογιίίζ ᾿Ξ αζξογι. Οὔγοτυγε ὅυο. 6-. 

.Α ἀφ]  ΓαΠν υνἱτεν ϑκείοῃ οὗ βοοϊείν.--- -2δεζαΐογ'. 
“Α ρΡεγρείμαὶ ἔξαβε οὗ ερίσταιι δπὰ ραζδαοσχ.--- ὁ 2εα εν. 

Ἐ. Ἐ. Βομβοῦῃ. ΤῊΗΕΞ ἈΌΒΙΓΟΝ, Βγυ Ε. Ἐ᾿ ΒΕΝΒΟΝ, ΑὐΐμοΥ οὗ 
“Ῥοάο. Ζχλ Ζαϊέίορ. Οἴγοτυγε ὅϑο. 6-. 

ἙἘ!. Ἐ. Βουϑοη. ΤῊΗΕ ΝΙΝΤΑΘΕ. ΒΥΕ. Ε. ΒΕΝΒΘΟΝ. ΑὔΐθοΥ 
οἵ “Τοάο.᾽ Π|Ιυβιχαίεα Ὁγ ἃ. Ῥ. ΤΑσοΟμΜΒ- ἤοορ. Ταϊτα Ἐδιοη. 
Ογοτυνε δυο. 6-. 

ΞΑπ ὄχορῖϊοπὲ ρῖεος οὗ τοιπδπίϊο ΠΠ ογαΐασε ; ἃ ναῦν σύδοείαὶ δηα πιονίηρ βίοσυ. γε 
Ὅτ βίσγιοϊς νἹΠ [Π6 οΪοβα ορϑεγναίϊοπ οὗ [16 τη ατεθος.᾽---ϑαΐεγα» Μ ευΐέτυ. 

“ἘᾺ]] οὗ ἤτε, βαγπϑβέηββϑ, ἀπά θεααίν.᾽ --Ζλε γογζά. 
Αἢ οτὶσῖπαὶ απ νἱβογοῦβ Πἰϑζοσῖσαὶ τοπιαπος.᾽᾿--- "7ογη, οςέ. 

πΝ πῆ π ΠΘΙΕ ΚΟΒΕΝΤΟ ἘΟΚΤΌ ΝΕ ΒΥ Μτϑ. 
ΟΙΙΡΗΑΝΥ. Οἴγοτυρ: ὅσο. 6-. 

“ἘᾺΠ]) οὔ δσ οὐνῇ ρβοῦαγ σμαστὰ οἴ ιν εαπά οπαγδοΐει- ρμραϊπεϊηρ.᾽ --- δ αζ 77α 1 Οαπεΐέε. 

Ντυβ. ΟἸΡῃδηῦ. ΤῊΗΒ ΤΟ ΜΑΒΥΘ. ΒΡ Μζῖ5. ΟἸΙΡΗΑΝΤ. 
,οδεογαῖ ἘαἸἼ{20722. ΟἸγοτο7 ὅυο. 6ὅ-. 

Μυβ. ΟἸρῃδηῦ. ΤΗΝ ΓΑΌΥ 5 ΔΙΙΚ. ΒΥ Μῖ5. ΟΙΙΡΗΑΝΤ. 
ὁ δεογαῖ ἘαἸΖέ2ζογ.. ΟἼγοτυγε ὅσο. 6-. 

“Α 5ἴογυ οὗ ἜἌεχααϊϑβιίε ἰβμάδγηθϑβ, οὗ πιοβὲ ἀε]!σαίς ἴαπον.᾿---Φ αζὰ 7α σαςοέέδ. 

ὟΝ. Ἑ. Νοιτῖθ. ΜΑΤΤΉΗΕΝΝ ΑΟ5ΤΙΝ. ΒΥ. Ε. ΝΟΚΕΙΒ, Δας ΠΟΥ 
οὗ “ Μαάοδγλοίβε]]α ἄς Μοῖβας,᾽ εἴς. Ζοωγίζ ΖΦ αὔζζορ. Οἴγοτυ7ι ὅσο. 6-. 

“Αἢ 1πιε6]] οί Α}}ν ϑαςϑίδοίογυ ἀηα τηοσδ]ν Ὀγδοΐηρ πονε].᾿--- 7 ατζν Τεϊεργαά. 

Ὗ. Ἐ. ΝουΙβΒ. ΗΙΘ5 ΟΕΑΟΕ. Βνυν ὟΝ. ΕἙ. ΝΌΒΕΙΒ. 77227γ4 
ΖΞ αϊζέϊογ. Οἴὐγοτυρ ὅυο. 6:5. 

ΕΜυ. Νουγὶβ μα ἀγδαάνῃ ἃ σθδ}}νν ἤπε σμδυύδοίου ἴῃ ἐπε Ῥυκε οὔ Ηυγβίρουγηςα. --- 
«ἀἐπλεραετ7,ε. 

ἮΝ. Β δνουιῖῖσ, ἘΠΕ ὈΕΘΡΟΤΙΟ ΤΆΌΥ. ΑΝῸ  ΟΤΗΕ 5. 
ΒΥ ὟΝ. Ε΄ ΝΟΌΚΕΙ5. Οἴγοτυγι ϑυο. 6-. 

“Α Βυάρεε οὗ σοοά δοιίοη οὗ ψ ῃϊοἢ πὸ ομς ψΨ1}} εἶτα.᾿--τιδοοἐδγζα)ι. 
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Νν. Ἑ. Νουῦῖθ. ΟΙΑΒΝΙΘΘΑ ΕΥΚΙΟΘΑ. Βγυ ὟΝ. ΕἙ. ΝΟΒΕΙΒ, 
Ογοτυ ὅσο. ὄ-. 

(ΑΒ ἃ 5ἴογυ ἰξ 15 δάτηγαὈ]α, ἃ5 ἃ 761 εἰ σε γὲέ ἴξ 15 σαρίίαὶ, ἂ5 ἃ ἴαν βούηοη ἐπε 
ΜῊ σι απιβ οὗ τ πα ννιβάοπι 1 15 ἃ τηοαε].᾽---7 14 Πογίά. 

Ἦν. ΟΙαικ Βυ55611. ΜΥ θΑΝΙΘΗ ΒΝΝΕΕΒΤΗΒΑΚΝΤ. ΒΥΝΝ. 
ΟΙἸΑΚΚ Εὔθθει. οαημοίγαίεα. 2 οιγίζ ΚΞ α,ζο. Ογοτυ ὅϑο. 6-. 

Βοροτῦ ΒΑΙΤ. 1Ν ΤΗΕΞ ΜΙΌΘΤ ΟΕ ΑἸΑΚΜΒ5. ΒΥ ΕΟΒΕΕΤ 
ΒΑΚΒΕ. 721γα Ξαγίϊο. Οἴγοτυ ὅσο. ὅς. 

"Α Ῥοοϊκ ψῃΐϊοῃ μδ5 δραπάδμπεν αι ϊσῆεα τι5 Ὀγ 115 σαριί8] παπηουτ.᾽---ιαλῖζν Οἀγορζοῖε. 
ΟΜζγ. Βδυγ Πδ5 δοῃϊενεά ἃ {στρ ἢ.᾿--ὐϑαΐζ ας Θαπεΐέε. 

Βοροτῦ ΒΔ. ΤῊΗΕ ΜΌΤΑΒΙΙΕ ΜΑΝΥ. Βγυ ΕΟΒΕΕΊ ΒΑΒΕ, 
Αὐΐμοῦ οὐ “1π {ῃ6 ΜΙάβι οἵ ΑἸδυτηβ,, “Α ΝΥοιθδῃ [πίεγνεπεϑ, εἴς. 
δ δεογιαῖ ΖΕ αἰζέζογ. Ογοτυε ὅϑο. ὅ-. 

ΕΟ εΥν πο {Π6 θεβέ ἤονεὶ ἐπαὶ Μτ. Βατγ Βαβ νεΐ ρίνε τι5. ὙΠΕΥα 15 τη ἢ ἰπϑῖσῃς 
1π 1ἴ, Δη4 τοῦ Ἔχοϑ!]θηΐ Παυτηοιτ.᾿--- Σ)ατάν Ολγοριζοζς. 

ΓΑπ ΝΕ ΆΘΕΙ ΩΣ βίοσυ. [{ σοῃΐβδίῃβ 5ενεῦαὶ ἜἊχοθ! ]θηο]ν πιά ϊθα σμαγδοίεγβ.᾽ --σζασροτυ 
ὁγαζά. 

7. Μδοίδύσθῃ Οορῦδῃ. ΤῊΒΞ ΚΙΝὰὰ ΟΕ ΑΝΌΑΜΑΝ; Α 
ϑανίουγ οὗ Βοοϊείγ. ΒΥ 7. ΜΑσΙΑΒΕῈΝ ΟΟΒΒΑΝ. ὕἴγόοτῖυν δύο. ὄς. 

ΓΑ πα ἘβΈ] ΠΑ] Υ Πταγθβεϊηρ Ὀοοϊς. [ΙΕ σοπίαϊηβ ομα σμδύδοίευ, αἱ ᾿εαβῖ, ψγῆο 85 
ἴῃ Ηἰπὶ {πε τοοῖ οὗἅὨ ἱπηπιοτίδ!ίν.᾿--- δα γ7α1 Οαπεΐέε. 

7. Νίδοϊδαγθηῃ ΟοΌῦδη. ΜΝΙγ1ΤΉΟΙΣ ΗΑΝΕῈ ΤΗΙΒ ΝΝΟΜΑΝ ἢ 
ΒΥ]. Μ. ΟΟΒΒΑΝ, Δαυίθοσ οἵ "Τῆς ἵΚπρ οἵ Αηάατηδη.᾽ Οὕγοτυνι δύο. 6-. 

Ν. ἘΞ. ἘΥδοῖθ. ΜΙ55 ΒΕΙΝ. Βγυ Μ. ΕΒ. ἘΈΑΝΟΙΒ, ΔαίποΥ οὗ 
“Τη 4 Νουίβεγῃ ΨΊΠ]αρα,᾽ οδεεοηαῖ Κ᾿ αἰζζζογε. Ογοτυτι ὅ.ο. 6-. 

“Α οἷενθ δπά οπαυπηῖηρ βίου. ---ιϑοοξς) 272. 
“Ῥευίδουν ἀ 6] 1 . τ{α].᾿---ατέν 7ατέ. 
ΞΑἢ Θχος Ἐπε]ν ἑδποιεα ἰονα 18]ς.᾿--- ἡ ἐλ φιαρτε712. 

Βοροτὺ ἩΪΟΠΘη5. ΒΥΕΝΑΥΘ. ΒΥ ΚΟΒΕΕΤ ΗΙΘΗΕΝΒ5. ΔυίποΥῦ 
οὗ “ ΕἸ αγηεβ,᾽ εἴς. ϑόεογαῖ Κα ἴζέζογι. (Ὑοτουτι ὅσο. 6-. 

.Α νεῖν ΒΙρσἢ δτγιϊϑέῖο ᾿ηϑεϊησε δηα ϑεγ κίηρ σοτηπηδηά οὗ Ἰαησιασε ταῖβε Μστ. Ἡ ΟΠ επϑ᾽ 
ΜΟΥ ἔδυ ἀρονα {Π6 ταοῖι.᾿---ἰαδ ͵αζέ Θαπεέΐέε. 

“ΤῊΣ ννοσῖς 15 ἀπ ἀεπιδΌὶν {πΠαΐ οὗ ἃ τηδη οἵ βίσικίηρ ᾿πηαρτπδίϊοη.--- ) αδζν ἤγεευς. 

Ῥοον ΜΝ ηῖθ. Α ΡΑΘΘΙΟΝΑΤῈ ΡΙΠΟΘΚΙΜ. ΒΥ ΡΕΈΒΟΥ ΜΝΉΙΤΕ, 
Αὐἴδοῖ οὗ “Μτ. Βα: εγ- Μαγίη. Οἴγοτυν: ὅσο. ὅ-. 

.Α ννουκ ν ΒΊΟἢ 10 ἴ5 ποῖ ἤν ΡρεΎΡοε ἴο ἀββϑοῦῖθε 25 οὔσδγε βχοβι]θηςα.---θραζ αϊ αςεΐέε. 

. ΤῊς οἴενεσ θοοΚ οἵ ἃ βῃγενγα δηά οἱδνεσ δαΐμοσ."--- ἡ ἐλοφιεστε272. 

Ἦν. Ῥοὺύὺ ΒΙιᾶσθ. ΘΕΟΒΕΤΑΚΥ ΤΟ ΒΑΥΝΕΣ, ΝΣ ΒΥ 
ὟΝ. ΡΕΤῚ ΕΙΡΟΕ. ὔΟἴγοτυῦ ὅσο. 6-. 

: ̓ΒΡΔΥΚΙΙηΡ, νἱνδοίοιι5, δα νεηξατουβ.--- 5. “7ανρεές᾽ ς σαξεΐέε. 
“Τηρσεηίουβ, διηπϑὶπρ, Δ Πα ἜβΡε ΙΑ }Π}ν 5πιατί."-- Π7ογίά. 

7. 5. ἘἙἸούομου, ΤῊΝ ΒΌΠΠΌΕΝΘ5. ΒΥ]. 5. ΕἸ ΕΤΟΗΕΒ, ΔΑΌΓΠΟΥ 
οὗ “εη Οδυ165 1. ννγὰβ Κιησ. «δεοογαῖ ΚΖ αἸζζζογι. ΟὙοτυ7ε ὅσο. 6-. 

“ἘδρΙεία ἢ ἀ ΕΠ] σα] ἀΘϑουιρεϊοηϑβ.᾽--- ἡ αγιῖέν Ζ ατΚ. 
“ἼΠς Ὀδοϊςργουηὰ οὗ σοπηίτν [16 μα5 πενεσ Ὀεε βκείοῃεβα τηοσϑ σϑα] ]βΈ 1  41}ν.᾿-- Ἡ)ογζά. 
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Αμᾶγον Βεϊΐουσ. ΒΥ 5ΤΚΟΚΕ ΟΕ ΘΟΚ. Βγυ Ανβεενν 
ΒΑΙΕΟῦΚ. ΠΙυβίχαίεα Ὀγ ΝΥ. ΟυΒΙΤΥ ΟΟΟΚΕ. Ζοεγέλ αϊέζογι. (γοτοῦ 
ὅσο. 6-. 

“Α Ῥαπαμπεῖ οὗ σοοά {πϊηρ5.᾿᾽--- σααδ»ν. 
“Α τεοῖταὶ οὐ τσ Πτηρ ἰπτογεβε, το] ἃ νι ἀπῆδρρίηρ νίβοιιτ, ᾿-- Οοῦε. 
ΞΑπ ὑπιιβιδ}ν Ἐχοο] θεῆς Θχατηρὶς οὔκδ βϑιη!- ιϑέοτῖς σομηδηοςε.᾽---- ἤογζά. 

ΩΣ Μδηϊν, μεαϊῖῆν, δηα ραϊγϊοεϊο. --- σασροτυ Πεγαζά. 

7. Β. Βυτίοῃ. 1Ν ΤΗΕ ΠΑῪ ΟΕ ΑὈΝΕΞΚΘΙΤΥ. ΒΥ]. Βιουκ- 
ὈΕΙ1Ε-ΒΌΚΤΟΝ. .ϑεεογα ΚΕ αζέζοτ. (ὕγοτυγι ὅυο. 6-. 

“Τὺ παβαδ!]ν ᾿πξαγαϑίϊηρ δηα [ὰ]] οὗ Εἰσὶν ἀτατηδίϊς βἰτπδίϊοηβ. -- - Ομ 7 Ἴα7ι. 

΄Φ. Β. Βυύϊοη. ΒΕΝΟΝΟΕΏ. ΒΥ]. ΒΙΟυΝΡΕΙ 1 Ε-ΒΌΚΤΟΝ. 
,σδεογαῖ δ αἰζέζογ. Ογοτυ ὅϑο. ὅ-. 

΄. Β-. Βυσΐϊοῃη. ΤῊΗΕ ΟΙΑΘΗ ΟΕ ΑΚ Μ5. Βυ]. ΒΟΟΝΡΕΙ1ΕῈ- 
ΒΌΚΤΟΝ. «δδεογα ΚΖ αἴζέζοτ. (γοτυγε ὅϑο. 6-. 

.Α ὕγανε βίοτυ---Ὅγανε ἴπῃ ἀθεά, Ὀγανα ᾿π ννοτά, Ὀγανε ἴῃ ἐμβουρῆῃι.᾽--- δ Ζ, 7α»ε᾽ ς Οσαπςεξέε. 
“Α ἔπε, τηδηὶν, βρί τὶ εὰ ρῖεος οὗ ννουκ.᾿--- - ογζά. 

9. Β. Βυῦοι. ΑΟἙΚΟΘ5. ΤῊΝ ΘΑΚΤ 5ῈᾺ5.. Βγ.]. Βιουκν- 
ΘΕΙΤΕ-ΒΌΚΤΟΝ. ὔογοτυ δύο. 6-. 

“ἼΠΕ νεὺν Ἔββεπῆοε οὔ ἐμε για σοτηδηξῖο βρὶγῖ.᾽ --- 7 γέ. 
ΞΑἢ ἱηρσεηΐουβ απᾶ εχοϊεης βίοτυ. --Ζατελες ον Οσπαγαζα1. 
“ΘΙΠΡαΪΑΥν νν6}} νυυϊτίϑη.᾿ --- ἡ ἐλογιεξτέ7,). 

ΠΝ ὙΠ ΝΕ  ΒΕΘΟΛΤΟΜΒ  ἜγΥν. ς 
ΘΟ ,,Υ7, ΔυίμοΥ οὗ “ Καῆν ϑίογιεβ.᾽ οὔχοτυν 8ζυο. 6-:. 

“Ἐ ενεβαῖβ ἃ τπδύνε]]οιι5]}ν ἱπεϊππαΐε πη ἀθυβιδπαϊηρ οὔτε Κὶ δῇγ παϊηα.᾿--- 7 σαι Ονέϊο. 

ἊΝ ΞΟ ν. ΒΕΤΜΕΈΩΝ, ΟΝ ΑΝ ΒΑΝΌ., ΒΥ ᾽ν. 6. 
Θοῦτ,,Υ, Αὐἴμου οὗ “ΤῆΘ ΝΕΙς Ἡδοδίουθ.᾽ Οὕὑγόοτυ ὅσο. 6-. 

“ΤΉ τεδάϑυ ν01}} ππὰ τῆς ἱπίθγεϑε οὗ βυβοϊαΐε πονε]ίν.᾽--- 716 σγαῆἧϊε. 
“ΤΉς τεδάευ ρᾶβϑβεὲβ δί οὔσβα ἱπίο {Π6 νεῦν δΙπΊοβρθεσα οὗ {πῸὸὶ Αἰγίσδῃ ἄδβετέ : {πε 

ΠΕ ΧΡΥΈβϑί ὉΪ]Ϊ6 σραος δηαᾶ 5Έ}1Π655 συν! ὶονν Ηἰπὶ πΡ, απα ἔμοσα 15 ἢο νου] ἴοσ ἨΪΠῚ 
Ραξ ἐΠδξ ᾿ταπηθαϑύσγα]ε νγαϑίε.---- ἡ ἐλεφιερτ4772. 

Θισγοηρ, 5πηρΡ]ς, ἀϊτεοι.᾽---δαῖζν Ολγογιΐείε. 
Οης οὗ {Π6 τποϑβὲ βηςῆγδ! της 4165 γε ἢανε τεδά.᾿--- "7ογζά. 

ψίοῦοΣ ἥῆωΈαϊϊθ. ΟΚΟΘ55 ΤΕΑΙΠ,5. ΒΥ ΨΊΟΤΟΕ ὝΔΙΤΕ. 11105- 
(ταϊο. Οὔγοτυγι ὅυο. 6-. 

“Ἑνετν Ραρα 15 βπίβυδι ]Πησ.᾽ --α σας67227. 
“ΕᾺ] οὗ βέγεηβτη δηά τϑδ] τίν. ̓ π- ἐλεγιεδτε77. 
“ΤῊ ῬΟΟΚ 15 Ἐχοεεαϊηρ]ν ροννεγίμ.᾽ ---σέασρότυ ΠΠεγαζά. 

1. ἩοΟΡΟσ. ΤΗῈ ΘΙΝΟΞΕΕ ΟΕ ΜΑΞΕΙΙΜΥ. ΒΥ 1. ΗΌΟΟΡΕΚ. 
ΤΠΠυκίταίεα Ὀγ ΝΥ. ΟυΒΙΤΥ ΟΟΟΚΕ. ὄγοτυ7ι ϑὅυο. 6-. 

“ΤΉς ομαγδοῖεῦβ ἀγα 8} ρ᾽σϊαγεβαας, ᾿---ϑοσύδηεαε. 
“Α πονεῖ 85 νἱβουύοιβ 85 10 15 ομαστηϊηρ.᾽ --- Ζέεγα7,}), Πογά. 

Ὁ ΒΑ. ΤῊ ΤΑΙ ὍΝ ΤΗΝ ΘΡΑΚΈΟΝ.  Βν 
Μ. Ὁ. ΒΑΙΕοῦΚ. Οὕτυγι δυο. 6-. 

ΕἼΤΕ 15 ἀπαβαδ! ν ροννεσζαὶ, απὰ ἐπ6 σμαγαοξασζαίϊοη 15 ὩΠΟοτητηΟΪν βοοά.᾽-- Πογία. 

Η. Νίοντδῃ. Α ΘΕΕΙΟῦΞ ΟΟΜΕΌΥ. ΒΥ ΗΈΕΕΒΕΚΊ ΜΟΒΈΕΔΛΗ. 
Ογοτυρ: ὅυο. 6-. 
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Ἡ. Νίονγδῃ. ΤΗΕ ΒΑΙΤΗΕΌΣΙ, ΟἸΤΥ. ΒΥ ΠΕΕΒΕΕΤ ΜΟΕΒΑΗ, 
Αὐἰθοῦ οἵ “Α ϑεήοιβ (ομηεαγ.᾽ οὕὑγότυῦ ὅσο. ὄό-. 

1.. Β. ναϊ!τοστᾶ. ϑυςεξ  Ο 5. ΤΟ ΤΗΝ ΤΙΓΕΣ  ππυτθ 
ΨΥΑΙΕΟΚΌ, Απίῃοῦ οὗ “ Μτ. ϑυιίῃ,᾽ εἰς. ,ϑεεοηαῖ ᾿Ξ αζίζογι. Ογοτυ7, ὅσο. 6ς. 

ΝΥ αδυηῦ. ΚΙΑΚΗΑΜΡ ΕἾΝ. ΒΥ ΜΑΕΥ ΟΘΟΑΥΝΊ, 
Αὐἴποῦ οὗ “ΤῊΘ Μονίηρσ ΕἸησοι.᾿ Οὔγοτυγι ὅσο. ὅ-. 

“Α τϑα!ν ομαυπιῖηρ πονε].᾿---ιδΖαμάκαγαά. 

Ν. Μ. θονσίθ. ΘΑΑΙ1. ΒΥ ΜΗ͂ΝΙΝ ΜΌΒΙΕῚ, ΘΟΨΊΕ, ΔυΐΠΟΥ 
οἵ “Α 61 ἴῃ {πε Καγραίμδηβ. Ζ211γα Ξαϊζεορ. (γοτυνι δυο. 6-. 

ΕἼΤΕ βίν]β 15 σθηθυα  ]Υ δατηῖγα]6, {ΠῈ ἀἴα!οστιε ποΐ βεϊάοτῃ ὈυΠΠ|ΠΙΑηΐ, {μ6 ϑἰξαδίϊοηβ 
ΘΌΓΡΓΙΒΙΠΡ ἴπ {ΠΕ ῚγΓ ἔγεβῆηθϑα δηα οὐἹριηδ! ν.᾽ -τιδαζεγάαγ ΜΚ συΐσευ. 

ΝΜ. ΝΜ. θονχίθ. ΤῊΕ σΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟυαΘΗ. ΒΥ 
ΜΈΝΙΕ ΜΌΒΙΕΙ, ΟΕ. οὕὑγοτυῦ ὅσο. 6-. 

 ΑΠ ΘΧΟΘΡΕΟΠΔΙΠ]Υ οἰανεσ δηα νυν} ]]- νυ! θη Ῥοοϊς.᾿-- ζλαΐῖν Τ εοργαλῆ. 
Απἢ βχοε]]εηΐ 5ΒίοΥΥ ψΊΓ Ξῃτενν πυτπουτ απ Ὀτῖσ με νυυιτὴσ. ΤΠ δαΐπου 15 ἀε]ρσῃι- 

Γ]ν νι ϊτιν.᾽---ἰρ αζ Ζαζ Θσαπεζέε. 
“Βίγοηρ, βαρσραβίϊνε, αηα νυ ἰν.᾿ ---ἰραῖζν Νετυς. 

ὅ. Α. Βαῖτν. ΪἷΝ ΤΗΝ ΟΚΒΕΑΤ. ΘΕ ΡΟ. ΒΥ ΑΘ ἢ 
ΑὐἴῃοΥ οὗ “ Βίενε Βγονγῃ᾿5β Βυηγρ.᾽ Οὕγότυγ ὅσο. 6-. 

“Α οοἸ]εοίίοη οἵ το δ}]ν δαπιγαθὶς 5ῃοσί βέοσιθϑ οὗ {πε 56δ.᾿--- 765 ἐηεἴ5:67 Οσ αξεξέξ. 

{1184 Οοτροῦῦ. Α ΒΟΘΙΝΒΕΘΘ ΙΝ ΑΚΕΑΤ ΜΝΑΤΕΚΝΘ5. ΒΥ 
ΤῦΤΙΑΝ ΟΟΕΒΕΤΤ. «δεεογαῖ ΤΠ αἸζέζογ. (γοτυγε ϑυο. 6-. 

΄. Β. Ῥαύϊοῃ. Β1]1Π1, ΤῊΒ ΘΑΝΟΒΕ. ΒΥ ΙΑΜῈ5 ΒΙΥΤΗΕ 
ῬΑΤΤΟΝ. [Π|υπἰταϊοᾶ. οὔὐοτυ ὅσο. 6-. 

“ῬΡονγευία] δηα ξαβοϊηδίηρ."--- δα] 7Ζαϊί σαξεέέε. 
“Α ἴτας δηά εηἰγαποίηρ Ῥοοϊς.᾿ ---Οστγένν 7,178 725 ἐγαΐεά. 
“Α τειηδΎκαΡ]α Ῥοοῖ.᾽--- ΘοοζΖαι. 
“Α νἱνι ρίσίαγε οὗ [πάϊδη [1{ὲ.᾿--- Αἰ οααεηηγ. 

Νογϊῆδ, ΤΙΟΥΪΏΘΥ. ΤΟΘΙΑΗ 5 ΜΙΕΕ. ΒΥ ΝΌΒΜΑ ΙΟΒΙΜΕΕ. 
,ϑδεογαῖ ᾿ αζέζο. (Ογοτυγι ὅσο. 6-. 

γυιίθη ἴῃ ἃ Ὀσῖρῃΐ ἀπά νυν σίν]6.᾿--- δ αζέ ἤαζ σαξεΐέε. 

Τυον Νασγιδτᾶ. ΤῊΝ ΡΗΙΠΑΝΤΗΚΟΡΙΘΤ. ΒΥ ΤὺῪὺῪσοὺ Μαυ- 
ΝΑΒΚῸ. ὗὑοτυγὶ ὅϑο. ὅς. 

“ΤΕ σοπέδιηβ δ ν στρ ϊο βἰςείοῃοβ οὗ {π6 ρῥτγῖναίε [πὸ οὗ ἃ ομαυιαῦ]α ᾿πϑεϊαἰϊοη.᾿---- 
Οἰαςροτυ Πεγαζά. 

7, Οορα Οογῃἴοτᾶ,. ΟΑΡΤΑΙΝ ΤἸΑΟΟΒΌΘ: Α ΚΟΜΑΝΟΕ ΟΕ 
ΤΗἙ ΒΟΑΙ). ΒΥ], ΟΟΡΕ ΟΟΚΝΕΟΚΡΌ. ΠΙαΞίγαίεα. Ογοτυῦ δύο. 65. 

Αἢ βχοθρίϊομδ!ν σοοά 5ίουν οἵ δἀνεηίασε πα οματγαοίευ.-- - Π7ογζα. 

7. ορθ Οογηξογᾶ. 50Ν5 ΟΕ ΑὈΝΕΆΘΙΤΥ. ΒΥ, ΟΟΡΕ 
ΟΟΚΝΕΟΕΡ, ΑὐἴποΥ οὗ “ (δρίαϊη Τδοοριιβ.᾽ Ογότυῦ ὅῦο. 6-. 

“Α νεὺν βεισσίηρ δηα βρι τ 64 5Ἰκείοῃ οὗ [πε βραοίοιιβ ἐἰπιεβ οὗ Οτεεη ἘΣ]: Ζα ς.ἢ.᾿---ὐϑθαζέ 
77α Θαςεξέε. 

Ῥδοκεά ψτ ᾿ποϊάεηϊ.᾽---Οτέζοοξ. 
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Ἐ- Βυμῃο. ΝΑῦΘΘΟΚΕ. ΒΥ ΕΒΑΝΟΙΒ ΒΕΝΕ. ὄὕγοτυ 80ο. 
6-. 

“Α 5ύθε1ς, σοπιρί είς δομίανεπιεηΐῖ."--- ρα Π71 αἰ σαξεέέε. 
“ΤῊ5 βίοτν 15 βίγδησεὶν ᾿πίθσαβίηρ.᾽ ---͵αηολεςέεν σπαγάαι. 

ΟΤΗΕΗ ΘΙΧΘΗΙΕΕΙΝΑ ΝΟΝΕΙ.5 

Ογοτυι ὅνο. 

ΤῊΝ, ΚΙΝΟῸ ΟΥ ΑἸΒΒΕΙΑ.. ΒΥΤΑῦΒΑ ΔΑΙΝΤΕΕΥ. 
ΤΗΕ ὈΑΘΗΤΕΝ ΟΕ ΑἸ ΕΤ͵ΤΤΕ. ΒΥ ΜΑΒΥῪ Α. ΟΨΕΝ. 
ΒΕΡΙΓΌΒΕΙΝ ΟΕΡΨΗΙΘ ΘΕ ΒΥ ΒΕΕΝ. ἘΠΊ ΡΥΝΘΕΝΤ. 
ΑΝ ΒΙΕΟΤΕΙΟ ΘΡΑΚΚ. Βγάα. ΜΑΝΝΠῈΕ ΕἘΝΝ. 
ππτυ ΒΜΑΠΟΝ ὍΝ ΤΕ ΜΊΘΘΙΟΝ:, ΠΥ ΠΝ . 

ΜΟΟΗΈΕΒΝΕΥ. 
ἽΕΙ ΒΡΕΒΟΤ ΚΑΤ ΘΚ 9... ΒΥ... Ὲ: ΒΕΈΜΗΣ. 
"ΕΓ ΘΡΙΚΙΤ ΟΝ ΘΤΘΕΝ: ΒΥ ΟΝΑΙ5 ΚΌΞΒΘ᾽ι 
ΕΝ ΟΕ ΝΘΒΕΕΕῪ ΟΡ ΡΥ ΟΥνΕ ΒΥ ΘΕΕΥ: 
ΟΕ ΙΝ ἸΝΥΕΕΙΕΙΚ Υ ἘΣΣῚ ΡΑΤΟΝ. 
ΜΙ55 ΑΑἈΜΘΤΕΟΝΟΘ ΑΝῸ ΟΤΗΕᾺΚ ΟἸΚΟΜΘΤΑΝΟΒΘ. 

ΒΥ ΙΟῊΝ ΑΝΙΌΞΟΝ. 
ΠΕ. ΓΟΝΟΑΑΙΨΤΤΟΝ᾿5 ΤΕ ΘΑΟΥ. ΒΥ ΗΕΈΝΕΥ ΙΟΗΉΝΘΤΟΝ. 
ΤΙΜῈ ΑΝῸ ΤΗΕ ΝΟΜΑΝ. Βγυ ΕΙΟΗΔΒΡ ΡΕΥΟΘΕ. 
ΤΗΙΒ ΜΑΝΘ ὈΟΜΙΝΙΟΝ. ΒΥ (δὲ Αὐΐϊμποῦ οὗ “Α ἩΗΙρῆ 

1,116 νοιϊά. 
ὈΙΟΘΕΝΕῈΘ ΟΕ ΤΟΝΌΟΝ. ΒΥΗ. Β. ΜΔΑΒΕΙΟΤΊ ΝΝΑΊΞΟΝ. 
ΤΗΝ 5ΤΟΝΕ ὉΚΑΘΟΝ. ΒΥ ΜΌΒΒΕΑΥ ΟἸΠΟΗΕΙΘΒΤ. 
Α ΝΙΟΔΕΚΘ ΨΜΙΕΕ. Βγν ΝΕΙ͂Ν ΠὨΙΟΚΙΝΒΟΝ. 
ἘΕ5Α. ΒΥ Ε. ΜΌΣΕΕΝ Ομβαὐὺυ. 

ΤΗΒΕΕ ΑΝΌ ΘΙΧΡΕΝΝΥ ΝΟΝΕΙ 5 

Ογοτυε ὅσο. 

ὈΕΕΕΙΟΚ ΝΑΌΘΗΑΝ, ΝΟΝΕΙΙΒΥΤ, ΒΥ ΕΡΝΑ [ΙΎΑΙ,.. 
ΤΗΕ ΚΙΟΟΕ ΒΕΙΘΕ. ΒΥ ΕΈΝΕΒΤΥ ΟἼΑΝΨ ΠΕ. 
ΞΌΒΙΕΟΓΟΤ ΤΟ ΝΑΝΙΤΥ. ΒΥ ΜΑΒΟΑΒΕῚ ΒΕΝΒΟΝ. 
ΤΗΕἙΕ Β1αΝ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ΒΡΙΘΕΕ. ΒΥ ΒΕΚΤΕΑΜ ΜΙΤΕΟΕΚΡ. 
ΤΗΕ ΜΟΥΙΝΟ ΕἸΝΟΒΕ. ΒΥ Μαβὺ Οαυντ. 
ΤΠΕΓΣ ΕΒ ΟΛΔΕ. ΒΥ]. ἢ. ῬΒΑΚΟΘΕΩΣ: ᾿ 
ΓΕ ΘΑΝΟἝΟ ΙΒ ΟΕ ΤῊ ΠΟΌῦΞΚΒ. ΒΒ “ελ." 
Α ΝΟΜΑΝ ΟΕ ΕὈΌΚΤΥ. Βγυ Εδμᾷ 5τυλετ. 
Α ΟΟΜΒΕΒΕΕΕ ΟΕ ΤῊΝ ΑΚΟΌΝ. ΒΥ ΟὈΝΘΤΑΝΟΕ ὅΜΙΤΗ. 
ΤΗΕ 51Ν ΟΕ ΑΝΟΕῚ5. ΒΥ ΕΨΕΙΥ͂Ν ὈΙΟΚΙΝΒΟΝ. 
ἈΠΕ ΌΡΑΒΟΙ ΟΞ ΑΟἿ ΝΙΉΤΙ,,  ΒΥΣ, Τὸ 
ΤΗΝΕ ΓΟΜΙΝΕΟ ΟΕ ΟΟΌΙΑΙΝ. ΒΥ 5ΤΑΝΡΙΞΗ ΟΟΚΑΡΥ. 
ΤΗΕ ΘΟ. ΕΑΕἸΙΝῈ ΜΥῚ ὈΟΝΚΕΥ ΨΊΙΝΟΞΚ. ΒΥ Αναῦὺβ Εναν ΑΒΒΟΤΤ. 
ΤΗΕ 5ΤΑᾺΚ ΘΑΖΕΕΚ. ΒΥ α. ΜΑΝΨΥΠ1Ὲ ΕῈΝΝ. 
ΤΗΕ ΡΟΙΒΟΝ ΟΕ ΑΞΡΞ. ΒΥ ΒΕ. ΟΕΤΟΝ ΡΕΟΥ͂ΒΕ. 
ΤῊΗΙ ΟΥΙΕΤ ΜΕΚ5. ΕἸ ΕΜΙΝΟ. Βγ ΚΕ. ΡΕΥΟΕ. 
ὈΙΒΕΝΟΗΑΝΊΤΎΜΕΝΤ, Βγ Ε. ΜΑΒΕῚ, ΕΟΒΙΝΒΟΝ. 
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ΤῊΝ ΒΟΌΙΕΕ ΟΕ ΝΑΝΌΑΤΙΕΣ, ΒΥ. Δ. ΒΗΙΕΙ: 
Α ΒΕΝΕΚΕΝΌ. ΟΕΝΤΙΙΕΜΑΝ, ΒΥ 7. Μ. ΟΟΒΒΑΝ. 
Α ΘΕΡΙΟΒΝΑΒΙ ΑΡΕΑΙΒ. ΒΥ ΝΡ, Ε. ΝΟΞΚΕΙΒ. 
Α ΟΑΥΝΔΙ ΙΕ 5 ΤΑΌΥΕ. ΒΥ Μῖξ5. ΠΙΟΚΕΕ. 
ΤῊΝ ῬΡΕΟΘΙΘΟΑΙ,Β, ΒΥ Μῖβ5. ΟἸΙΡΗΑΝΤΥ. 
ΤῊΝ ΒΌΡΡΙΑΝΤΈΕΕΝ. ΒΥ Ρ, ΝεΕῦΜΑΝΝ. 
ΑΜΑΝ ΨΊΙΤΗ ΒΙ.ΑΟΚ ΕὙΥΕΙ ΑΒΗ. ΒΥ Η. Α. ΚΈΝΝΕΡΥ. 
Ὰ ΠΑΝΌΕΟΙ, ΟΕ ἙΧΟΤΊΙΟΚ. Βγ 5. ΟΟΕΌΟΝ. 
ΑΝ ΟἹ ἘΧΡΒΕΙΜΒΕΝΎΤ. ΒΥ ΠΑΝΝΑΗ [Υ̓ΝΟΗ. 
ΟΟΤΙΓΙΒΗ ΒΟΕΒΊΘΕΙ ΙΒ ΡΥ ΤΠ ΆΜΕΒ ΘΟ ἸΤΒΌΙΝ, 

ΠΑΙΕ ΟΗΝΟΥΝ ΝΟΝΕΙΘ 

Ογοτυ ὅψο. 

ἨΗἨΟΝΕΝΌΕΝ, ΝΟ, Βγυ Ε, ΜΑΒΕῚ, ΕΟΒΙΝΒΟΝ. 
ΤΗῊΗΞ ΡΙᾺΝ ΟΕ ΟΑΜΡΑΙΟΝ. ΒΥ Εἰ ΜΑΒΕῚ, ΚΟΒΙΝΒΟΝ. 
ΜΕ. ΒΌΤΙ ΕΚ 5 ΑΚ. ΒΥ Εὶ ΜΑΒΕῚ, ΕΟΒΙΝΒΟΝ. 
ΕἸ ΟΗΙΌΒΕΝ. ΒΥ α. ΜΑΝνΙ1Ε ΕἘΝΝ. 
Α ῬΟΒΙ ΚΝΟΊΤ. Βν α. ΜΑΝνΙΠΕ ΒῈΝΝ. 
ΠΙΒΑΝ ΜΕ). ΒΥ Μ. ΒΕΤΗΑΜ ΕΝΑΚ. 
Α ΜΑΒΚΕΙΑΘΙΕῚ ΑΤ ΘΕΑ. ΒΥ Νν. Οὐάεκ ΒύΒΒΕΙ.,. ' 
ΙΝ ΤΕΝΤ ΑΝῸ ΒΟΌΟΝΟΑΙΟνΝν. ΒΥ δε Απίμογ οἱ “Τπαΐαη 1αγ115.᾿ 
ΜΥ 5᾽ΕΑΝΔΕΌΒΗΙΡ. ΒΥ Ε. ΜΌΣΕΕΝ ἀκαὺυ. 
ΤΑΘΚ 9 ἘΆΤΗΒΕ. ΒΥ Ἢ ΝΟΕΕΙΘΒ; 
ΑἸΟΤ ΠῚ ΌΒΙΟΝ. ΒΥ ,ΈΒ11ΕῈ ΚΕΙΤΗ. 

ΤΗΕ ΤΕΑΕ ΗΙΒΤΟΒΥῪ ΟἿ ἸΟΘΗΙΣΑ ΘΑΝΊΏΌΒΟΝ, Ομ τ ϑίίδη δηα (οπι- 
τηηϊδί. ΒΚ Εν ΤΥΝΝ ΤΎΥΝΤΟΝ. ζενερίᾳᾳ αϊέίογ. οδέ δυο. 19. 

ΒοΟΚβ ἔογ Βουβ8 δηᾷ (ἀ1τ]8 
Α.4 ογίος ο7 Βοοῖς ὧν τυοῖ1- ζγεοτυγ2 “1 έλογ5, τυεῖϊ ἐμδέγαΐσα. 

ΤΗΒΕΕ-ΑΝΌΞΘΙΧΡΕΝΟΕ ΕΑΟΗ 

ΤῊΗΒἙ ἸΟΒΤ ΑΝΌΕΒΕ 5 ΘΝΟΚΌ. Βγυ 5. ΒΑβινᾳ αούμ. 
Τ ΝΟ ΠΠΤΤῚΕῈ ΟΗΙΠΌΚΕΝ ΑΝῸ ΟΗΙΝΟ. ΒΥ ΕΙΤΗ Εν. ΟΥΤΗΕΙ,,. 
ΤΟΘΌΙΕΒΒΕΝ᾽ ΗΕ ΝΟ. ΒΥ Μ. Μ. ΒΙΑΚΕ. 
ΟΝΙΥ Α αΑΚΌ-ΚΟΟΜ ΤΟ. ΒΥ ΕΡΙΤΗ Ε.. ΟΥτΗΊΕΙ,. 
ΤῊΝ ὈΟΟΤΟΕΝ ΟΕ ΤΗ͂Ι ΠΗ ΠΕ Τ. ΒΥ ἩΑΒΕΥ ΟΟΙ α Νανν σι: 
ΜΑΘΤΕΝ ΒΟΟΚΑΕΈΙ ΑΝ 5 ΝΟΥΑΘΕ. ΒΥ Νν. στλκκ ΕΒΒΕΙ,. 
5Υ.) ΒΕΤΧΤΟΝ : Οἵ, πα Βου ψῆο ψοιῦ]ᾶ ποΐ ροὸ ἴο ὅϑεα. ΒΥ α. ΜΑΝΥΠΙΖΕῈ 

ΕῈΝΝ. 
ΤΗΝ ΜΝΑΙΙΎΥΡΌΘσ ῚΝ ΠΟΝΌΟΝ. ΒγΥ α. Ἐς ΕΆΒΕΟΥ. 

ΤΠε Ῥεαςοοΐ ΓΑ γατΥ 
44 ϑεγ165 οΓἹ δοοῖίς 7907 Ο͵γίς ὧγ τυδῖ- ξγεοτυς ΑΙ τέλογ, λαγιαϊογεοφῖν ὀοτεγαῖΐ, 

ἀγα τυοῖϊ ἐἠ]εδέγαζοα. 

ΤΗΒΕΕ-ΑΝΌ-ΘΙΧΡΕΝΟΕ ΕΑΟΗ 
ΑΔ ΡΙΝΟΗ͂ ΟΚ' ΧΡΕΕΙΕΝΟΕ, ΒΥ], Β. ΝΝΑΙΟΕΘ.: 
ΤΗΝ ΕΒ) ΑΚΑΝΟΕ,. ΒΥ Μβ8. ΜΟΙ ΕΒΥΟΕΤΗ. 
ἐκ ότι ων ΟΕ ΜΑΘΑΜΕ ΒᾺΝ ΜΟΝΙὕσ. ΒΥ 6 Αὐΐμοῦ οὗ 

“Μάϊε Μοιὶ. 
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ὈΜΡΩΘ, Βγυ Μῖβ. ΡΑΒΕ. 
ΕΠ Ὸ ΟΝ ΤῊΝ ἘΆΒΕΙΘΝ, ΒΥ Το ΜΈΛΘΌΘΕ. 
- ΘΝ, ΟΝ ΤῊΝ ῬΕΘΡΙ ΙΝ. ἡ ΒΥ ἵ,.. Ὁ. ΜΒΈΑΘΕ,. 
ΕΕΡΡΘΥ ΘἸΙΡΕΥ ΕΥ ἘΣ Τι ΜΕΆΒΕ ΣΝ δα 
ΤΗΕΝ ΗΟΝΟΟΞΒΝΑΒΙΕ ΜΙ. ΒΥ1,.. Τ. ΜΕΑΡΕ. 
ΜΥ ΤΑΝῸ ΟΕ ΒΕΌΙ.ΑΗ͂. ΒΥ Μῖβ5. ΕἸῚΤΗ ΑΡΑΜΒ. 

0πΙνετβιγ Ἐχίθηϑιοη 96Γ6 5 
Α 5εγ165 οὗ θοοῖκβ οῇ Ὠἰἰβίουϊοαδὶ, ϑύαύγ, ἀηα βοϊθηεῆς σα] θοίβ, βα4}00]ς 

ίου εχίθηβίοη βἰπαθηΐβ δηα Ποπις- τεδαϊηρσ οἰγοϊεβ. ΕΔΟΠ νΟ]ΠΊ6 15 σΟΠῚ- 
ΡΙαίβ ἴῃ 1.56]1{, αἀπᾶ {π6 βυ θ]εοῖβ ἀγα ἰγεαϊεα ὈΥ σοϊηρείεπί νυ ε 5 ἴῃ ἃ 
Ὀτοδα «πᾶ ΡῃΠ]ΟϑορἢΪο 5ρ1Π|. 

Ἑαιίεα Ὁγ]. Ἐ. ΞΘΥΜΈΕΘ, Μ.Α., 

Ῥ͵ΠΟΙΡΑΙ οὗ {Ππἰνγευβιίν (ο]]εσε, ΝΝοι ηρῃδιη. 
Ογοτυῦ ὅϑυο. 2 γε (τυτέ 507,6 ἐχοθ2έ10715) 25. Θ(.. 

7116 7οἠοτυΐγεο᾽ τοἰτέγ165 476 γέααγ ----- 
ΤΗΒἙ ἹΝΟΌΞΤΕΙΑΙ, ΗΙΒΤΟΕΥ ΟΝ ΕΝΟΙΙΑΝΙ). ΒΥ ΉΗ. ΡῈ Β. ΟἸΒΒΙΝΒ, 

θ..1άϊτε., Μ.Α., 1Ἰαΐθ Θοθοϊαῦ οὗ ναάματιῃ (ο]]εσε, Οχοη., Οοθάδῃ ῬυΖοηδῃ. 
Εζία Εαϊέϊογι, ευϊδεα. Τλ ΠΖ71α2-5 ἀγα έαγι5. 3-, 

ΓΑ σοπιρασῖ δῃηᾷ οἰθδὺ βίουυ οὗ οὔσ ἱπάιπιβίσιαὶ ἀδνεϊοριηεπί. Α οἰπάν οὗ {πἰ5 σοποῖβε 
Ῥαξ Ἰατηΐηοιβ ὈΟΟΚ σαηποΐ [αἰ] ἴο σῖνε 1Π8 τεδάδυ ἃ οἰϑδδαῦ ᾿πβῖσῃξ ἱπίο [8 Ῥυϊ ποῖ ρα] 
ῬὨεποπιεηᾶ οὗ οὐ ἱπά κίτϊα] Πϊσίοσν. ὙΠεα εβαϊΐοῦ δηὰ ρα] 15 Πο 5 ἀγα ἕο θ6 σοηρταί- 
υἱαίϊεαὰ οἡ {πὶ5 ἢγϑε νοϊαπηα οὗ {ΠεὶγΓ νεηΐυγα, ἀπ ἡγε 514]} ἰΙοοκ ψι εχρεοΐδηϊ 
ἰητεγαϑέ ἔου {πε βισσοαάϊηρ νο]πι65 οὔ ἐμ βου εϑ.᾿--- 77,2 7511} Ἐς έσηδίοε 7οτέγγας, 

ἈΞΕΙΒΤΟΚΥ ΟΝ ΕἘΝΟΙΖΒῊ ῬΟΙΠΤΊΟΑΙ, ΟΟΝΟΜΥ, 'ΒΥ1..1.. ῬΕΙΟΕ, 
Μ.4Α., ΕἙ]ονν οἵ Οὐδ] (ο]]ασε, Οχοῦ. ,μϑεεομα Ξαϊέϊογι. 

ΡΒΟΒΙΕΜΘΒ ΟΕ ΡΟΝΒΚΤῪΥ : Αη Τηαᾳαΐγυ ᾿Ἰηπΐο {Π6 ΤΠ 5714] (ὐοη 1 οἢ5 οὗ 
{1ῃη6 Ῥοοῦ. ΒΥ]. Α. ΗΌΒδοΝν, Μ.ᾳᾺ. 1ζὲ|γὰά ξαέξοι. 

ΝΙΟΤΟΕΙΑΝ ΡΟΕΊΘ, ΒΥ Α. 552.4ἘΕΡ. 
ΤΗΝ ΒΕΒΝΟΗ ΒΕΝΟΙΌΣΎΤΙΟΝ. ΒΥ]. Ἐν ΘΎΜΕΒ, Μ.Α. 
ΡΒΥΘΟΗΟΙΟΟΥ. ΒΥῈΕ. 5. ΟΚΑΝΟΕΕ, Μ.Α. «ϑεοομά Εαϊέζο7,. 
ΤΗΕ ΕἘΝΟΠΌΤΙΟΝ ΟΕ ΡΙΑΝΤ 11ΕῈ}: Τονψεσ ΕΌτη5. ΒΥ α. ΜΑΒΡΕΕ. 

μ τέ 7{{δέγαξῖογ15. 
ΑΙΕ ΑΝῸ ΜΨΑΤΕΚΝ. Βγυν. Β. ΤΕ Ε5, Μ.Α. “με μέγαξεα. 
ΤΗΕ ΟΗΕΜΙΘΤΕΑΥ ΟΕ ΤΠ1ΕἘῈ ΑΝῸ ΗΒΑΙ,ΤῊ. ΒΥ Ὁ, Νν. ΚΙΜΜΙΝΒ, 

Μ.Α. 7{{|πἐγαΐεσά. 
ΤΗΕ ΜΕΟΒΑΝΙΟΚΒ ΟΝ ΑΙ 1.1ΞῈ}. Βγν. Ῥ, 5Ε11.5, Μ.Α. “μημοέγαξεα. 
ΕΝΟΠΙΒΗ ΒΟΟΙΑΙ, ΚΕΒΕΟΚΜΈΒΝΒ. Βγυ Η. ΡῈ Β. ΟἸΒΒΙΝΒ, Π.1λπ|,, Μ.Α. 
ἘΝΟΙΙΘΒΗῊ ΤΕΑΒΝ ΑΝῸ ΕἹΝΑΝΟΕ ἹΝ ΤῊΝ ΒΕΝΕΝΤΕΕΝΤΗ 

σΕΝΤΌΞΝΥ. Βγυδν. Α. 5. ΗΈΨΊΙΝΒ, Β.Α. 
ΤῊΝ ΟΗΕΜΙΘΤΕΥ ΟΕ ΕἾΝΕ. ὝὙΠε ΕἸεοτηθηΐαγυ ΡΥΪΠοΙΡ]65 οἵ ΟΠουηϊβίγυ. 

ΒΥ Μ. Μ. ΡΑΥΤΤΙΒΟΝ ΜΌΙΕ, Μ.Α. “μιζιέγαέξεα. 
Α ΤΕΧΤ-ΒΟΟΚ ΟΕ ΑΘΕΚΙΟΌΤΌΞΚΑΙ, ΒΟΤΑΝΥ, Βγυ Μ. 6, ΡΟΤΊΤΕΕ, 
ΒΡ, . 5. . 12 12527ΑΖεά, 1. 25..,6(, 

ΤΗΒΕ ΝΑΙ ΟΕ ἩΒΑΝΕΝ. Α Ῥορυΐασγ 1ηἰγοάποίίοη ἰο Αϑβίγοποιηγν. 
ΒΥ Κα. Α. ἀκΕαοαυ. Μη} γιηιογοις 75 γαΐζίογις, 

ΜΕΤΕΟΚΟΙΟΟΥ. ὍὙδε ἘΕἸειηθηΐβ οἵ Δ εαίῃεσ. δπᾶ ΟἸϊπηαίθ, ΒΥ Η. Ν. 
“ΒΘ ΊΙΟΚΘΟΝ, ΕΝ Ε.5.Ε, ΝΕ. Μοῖ. ὅοο. “ἔημείγαξεοα. 
Α ΜΑΝΌΑΙ, ΟΕ ΕἸ ΙΞΕΟΤΕΙ͂ΟΑΙ, ΒΟΙΕΝΟΙΝ, ΒΥ ΘΕΟΚΟΕ ]. ΒΌΚΟΗ, 

Μ.Α, ἡ μιημόγοτς 7{{5έγαξίογ5. 55. 
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ΤΗΞ ΒΑΚΤΗ. Αη [πίἰγοάποίίοη ἰο Ρῃγβϑιοργαρῆγ. ΒΥ ΕνΑΝ ΜΑΙ, Μ.Α. 
“{ἰμεδέγαΐεά. 

ΙΝΘΕΟΤ ΠῈΕῈῸ ΒΥ ΕΝ. ΤΗΕΟΒΑΙΌ, Μ.Α. “αὠμμείγαϊσα. 

ἘΕΝΟΙΙΒῊ ΡΟΕΒ͵ΤΕΥ ΕΈΟΜ ΒΙΑΚῈ ΤῸ ΒΕΟΝΝΙΝΟ. 'Βν νν- Μ. 
ΌΙΧΟΝ, Μ.Α. 

ἘΝΟΙΙΒΗ͂ ΤΟΟΑΙ, αΘΟΝΕΕΝΜΕΝΤ, ΒΥ Ἐς 7ΕΝ ΚΒ, Μ.Ά., Ῥυοίεθβοι οἱ 
αν αἱ ]π᾽νεγϑιίγ ΟΟ]]αῈρσα, Γἱνεγροοὶ. 

ΤῊΝ ΘΕ ΕΕΚ ΝΙΕΝν ΟΕ ΤΠ1ΠΕἘῈ. Βγα.1,. ΠΙΟΚΙΝΒΟΝ, ΕἙΪΙονν οἵ ΚΙηρΡ᾽ 5 
ΟΟἸΙερο, δι τ ᾶσθ ,ιϑεοογα Εαϊέτοι. 

ϑοο 4] ΟἸεϑίίοῃβ οἵ Το-αν 

Ἑάϊεα ὃγ Ἡ. ΡῈ Β. ΕἸΒΒΙΝΞ, .1λιϊ., Μ.Α. 

Ογοτυγι ϑϑο. 25. Θα. 

Α 561165 οἵ νοϊιπηθ5 Προ ἴποβα ἴορίο5 οὗ βοοΐδὶ, βσοποιηΐο, απ ᾿πἀπβίσίαὶ 

ἰπίεγαϑδί ὑπαὶ δύ αἱ ἴπΠ6 ργεβδεηΐ πιοιηθπί ἔογεπιοβί ἴῃ {Π6 ραὈ]ς τηϊπά. 
ἘΔΟῊ νοϊαπια οὗ {πε βϑυῖθβ 15 νυι θη ὈΥ δὴ δαΐποῦ ΨΟ 15 Δῃ δοϊζμον- 

ἰεαρσβα δυΐπουν ἀροη {πε βαρ] εοὶ ἢ νυ ϊοἢ μῈ ἄδα]5. 

7116 γοϊοτυξγιρ Ἰγοζρεγιος ο7 ἐλ .δ6γ165 αγ6 γεαάν ---- 

ΦΒΟΘΕΙ ὈΝΙΟΝΙΘΜ--ΝΕΝ ΑΝῸ ΟἿ. ΒΥ ἃ. ΗΌΨΈΕΙ,.. ,ϑεεογαῖ 
αἴζέζογι. 

ΤΗΕ σΟ-ΟΡΕΒΑΤΙΝΕῈ ΜΟΝΕΜΕΝΊ ΤΟ-ΌΑΥ. Βγ α. 1. ΗΟΓΎΥΟΔΚΕ, 
,ϑεέεογαῖ ΚΕ αΖΖΖογι. 

ΜΌΤΟΑΙ, ΤΗΒΙΕΎ. Βγυ Κξδνι. 1. ΕΈΟΜΕ ΨΝΊΠΚΙΝΒΟΝ, Μ.Α. 

ΡΕΟΒΙΙΕΜΒ ΟΕ ΡΟΝΕΒΤΥ. ΒΥ]. Α. ΗΟΒδον, Μ.Ὰ. ζΖ11γὰα Ξαλέίοι. 

ΤῊ ΟΟΜΜΕΈΕΟΕΒ ΟΕ ΝΑΤΙΟΝΒ. Βν 6. Ε᾿ ΒΑΒΤΑΒΙΕ, Μ.4., Ῥγοΐεϑβοσ 
οὗ ἘξοοΠΟΠΊΪο5 αἱ ΤυΪηϊγ Ο]]ερα, ὈαΡἸη. 

ΤΗΙ ΑἸἸΕῈΝ ΙΝΝΑΒΙΟΝ. Βυ ΚΥν. Η. ννικινβ, Β. Δ. 
ΤῊΝ ΚὕΚΑΙ, ἘΧΟΌΒ. ΒΥ Ῥ,. ΑΝΡΕΚΒΟΝ ΘΚΑΗΑΜ. 
ΓΑΝῸ ΝΑΤΙΟΝΑΙΊΙΖΑΤΙΟΝ. ΒΥ ΗΆΑΒΟΙῸ ΟΟΣ, Β.Α. 
Α ΒΗΟΒΝΤΕΝΒ ΨΝΟΕΚΙΝΟ ὈΑΥ. ΒΥ Ἡ. Ὲ Β. ΟἸΒΒΙΝ5, 5. τλῖ 

δηα Κκ. Α. ἩΑΡΕΊΕΙ, οἵ [ηῈ Ἡφοΐα ὕνουκβ, Θμ  βε]ά. 

ΒΑΟΚ ΤῸ ΤῊΞ ΤΑΝῸ : Αῃ [παυΐτυ ἰπΐο [ῃ6 Οαγα ἴογ ΒΕπγαὶ Θεροραϊαίίοπ. 
ΒΥ Η. Ἐς ΜΟΟΒΕ. 

ΤἈᾺΌΞΤΥΒΞ, ΡΟΟΙ5 ΑΝῸ ΟΟΕΝΕΚΝΒ. ΒΥ]. ΞΘΤΕΡΗΕΝ ΤΕΑΝ5. 
ΤῊΒ ΒΑΟΤΟΕΒΥ ΒΥΞΤΕΜ. ΒΥ ΕΒ. δ. σόοοκεὲ- ΓΑΎΤΊΟΒ, 
ΤῊΗΞΒ 5ΤΑΤΕ; ΑΝῸ ΤΙΤ5 ΟΗΙΠΌΒΕΝ. ΒΥ ΘΕΒΤΕΡΕ ΤΟΟΘΚΎΨΕΙΙ,. 

ΜΝΟΌΟΜΕΝ 9 ΜΟΚΚ. ΒΥΓΆΑΡΥ ὈΠΠΚΕ, Μ|55 ΒΌΙΕΥ, απ Μί55 ΨΝΕΙΤΙΕΥ. 

ΜΟΝΙΟΙΡΑΙΙΤΙΕΒ ΑΤ ΝΟΚΚ. Τῇ Μαπίοϊραὶ Ῥοϊίον οἵ ϑὶχ ατϑαὶ 
ον 5, Δη6 1ζ5 Τηἤπεποα οἡ {Πεὶγ ϑοοῖαὶ Ν εἸίαγθ. ΒΥ ΕΚΕΡΕΕΙΟΚ ΠΟΙΜΑΝ. 

5ΟΟΙΑΤΙΒΜ ΑΝῸ ΜΟΘΕΕΝ ΤΗΟΌΘΗΤ. ΒΥ Μ. ΚΑΌΕΜΑΝΝ. 
ΤῊΗΒ ΗΟΌΞΙΝΕα ΟΕ ΤΗΕ ΝΟΕΚΙΝΕ ΟΙΑΘΘΕΞ. ΒΥ Ε᾿. ΒΟΥΜΑΚΕΚ. 
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ΜΟΌΕῈΕΝ ΟἸΝΙΠΙΖΑΤΙΟΝ ΙΝ 5ΒΟΜΕ ΟΕ ΤῚΤΘ ΕἙΕΟΟΝΟΜΙῚΙΟ ΑΞΡΕΟΤΞ. 
ΒΥ ἣν. ΟΥΝΝΙΝΘΗΔΜ, 10.})., ἘΈΙονν οὗ την ΟΟΠ]αρθ, (δι γάρ. 

ΤΗΕ ΡΕΟΒΙΙΕΜ ΟΕ ΤῊΒ ὈΝΕΜΡΙΟΥΕ. Βύ]. Α. ΗΟΒΞΟΝ, Β.Α., 
ΤΙΕΕ ΙΝ ΜΈΞΤ ΓΠΟΝΌΟΝ,. ΒΥ ΔΕΤΗΕ ΒΗΕΒΈΜΨΕΙΙ, Μ.Α. «εκρογα ΒΕ αϊΖίοι. 
ΒΑΙΠΙΑΝΑΥ ΝΑΤΙΟΝΑΙΙΖΑΤΙΟΝ. ΒΥ ΟἸΕΜΕΝΥ ΕΝ ΑΕΡ5. 
ΨΟΚΚΉΗΟΟΞΘΕΚ ΑΝῸ ΡΑΌΡΕΚΆΙΘΜ, ΒΥ] Οῦ ΒΑ ὙΨΊΙΝΙΝΟ. 

ΟἸΙαϑϑιςαὶ Τταπϑίαϊ! 8 
ἘδιίεάρΥ Η. Ε. ΕΟΧ,Μ.Α., ἙΈΠονν απ Ταΐου οἔΒταβθηοβα (Ο]]ερσε, Οχίοτά. 
ΖΈΒΟΗΥΙ,.Ὁ5--Αραιπθηποη, ΟΠδβρθογοθ, Επατηθπίάθβ. Ὑγδηβὶαϊθα Ὀγ ΓΨΕΥΨΙ5 

ΟΑΜΡΒΕῚΙ, 191,.., 1Ἰαἴε Ῥγοΐδϑβου οὗ ατεεκ αἱ 51. Απάγεννβ, σς. 

ΟἸΙΘΕΒΟ---ὲ Οτγαΐοσε 1. Ὑγαηβαϊεα Ὀγ Ε. Ν. Ρ. Μόοοξ, Μ.Ὰ. 4:-. δα, 
ΟἸΘΕΒΟ --- ϑείθοι Ογαϊίοης (Ρσο Μίίοημα, Ῥγο Μύγεηβ, ῬΒΙΠΙρΡΡίς 11., [ἢ 

(δι πα). Ὑταηβίαίθα Ὀγ ΗἩ. Εὰ. Τὴ. ΒΙΑΚΙΒΤΟΝ, Μ.Α., ΕΈ] ον δμὰ 
Ταῖοτ οἵ ΤΥϊηϊγ (Ο]]οσε, Οχίοσγαά. 55. 

ΟἸΘΕΕΚΟ-- 6 Ναίασα Θϑοζαση. Τγαηϑίαίϊθα ὉΥῪ Εὶ ΒΕΟΟΚΒ, Μ.Α., 1αΐε 
ΘΟ ΟΪΟΓ οἵ ΒΔ]110] ΘΟ] ]αρα, Οχίογα. 45. δα. 

ΗΟΒΑΟΘΕ : ΤΗΕ ΟΟΕΚ ΑΝῸ ΕΡΟΘΈΕΘ, Ὑτγαηβὶαίθα ΡΥ Α. σου Ευ, Μ.Α., 
Ἐπ ονν οἵ Μαράδιεη (ο]]ερε, Οχίογα. 2425. 

ΤΌΘΙΑΝ ---ϑιῖχ ιδ]οριιαβ (ΝΊρυϊηιϊβ, Ισαγο- ΜεηΙρρι5, ΤῈ Οοοϊς, ΤῈ 5ΠΙΡ, ΤΕ 
Ῥαγαϑβίίε, ΤΠ Τονοῦ οἵ Εδ]σεῃοοα). Τγδηβαίβα Ὀγ 5. Τ᾿ ΓΕΎΎΊΝ, Μ. Α., Α5515- 
ἰαπὶ Μαβίευ δἵ ΟΠ οη ; ἰαΐα Θοθο αγ οὗ Εὐχθίοσ (ο]]ασα, Οχίογα, 425. 64. 

ΞΟΡΗΟΟΙΕΣ---ΕἸδοίτα δηᾶ Α͵αχ. Ὑτγαηϑιὶαίϊθα ὈγΥ ἘῸ Ὁ. Α. ΜΟΒΒΗΒΑΡ, 
Μ.Α., Αϑϑοϊϑίδαηι Μαβίεσ αἱ ΔΙ Πομαϑίεσ. 25. 6α. 

ΤΑΟΙΤΟΘΞ--Αρτίσοοϊα ἂἀηα (εγπηδηΐϊα. Ὑγαηβὶαίθα Ὀν Κα. Β. ΤΟΥΥΝΒΗΕΝΌ, 
1αΐθ ϑόμοῖαγ οὗ ΤΥ ΟΟΙ6ρΘ, Οδπ τ ασα. 25. 64. 

Ἐ ἀιιςαίςίίοηαὶ ΒοοΟΚΚ8 
ΟΙΑΘΘΙΟΑ͂Ι 

ΡΙΑΟΤΙ ΒΑΟΓΘΗΙΌΕΞ. ἘἙάϊοεα ψ ἢ Τηϊγοαποίίοη, (Οοτητηθηΐασυ, δὰ 
στοαὶ] ΝΝοοῖθϑ ΡΥ 1. Μ'οβϑη, Μ.Ὰ. “Ζ,α. 410. τῶς. δά. 

“Ἴἢς ποίεϑ δῖ οορίοιιβ, αηα σοῃίδϊη ἃ ρσζεαῖ 468] οἵ ἱπίογτηδίϊοη ἐμαὶ ἰ5 σοοά δπὰ 
πιϑοία].᾽ ---Οἰαςεῖοαζ Κι ευΐδευ. 

ΡΑΞΘΑΘΕῈΞ ΕῸΚΝ ὈΝΒΘΕΕΝ ΤΕΑΝΒΘΙΑΤΙΟΝ, ΒΥ Εὰ Ο. ΜΑΒΟΗΑΝΎΥ, 
Μ.Α., ΕἜἸονν οἵ Ῥείεγῃοιβθ, (δι ργι ρα; δηᾶ Α. Μ. Οοοκ, Μ.Α., Ἰαΐς 
ΘΌΠΟΙΑΥ οὗ Ννδάμπαπι (Ο]]αρσο, Οχίοσζα; Αϑϑιβϑίαηϊΐ Μαβίεγς αἱ 51. Ῥϑι]}5 
ΞΟΏΟΟΙ. Ογοτυγι ϑυο. 55. 64. 

“Α οαρῖζαὶ βεϊθοίίοη, απα οὗ τηοῦε νδυϊείυ ἀπά ναῖτς {πη 5 ἢ ῬΟΟΪΚ5 ἀβιι4}}ν ἀτα.᾿-- 
“4 ἐλεριερι7,2. 

“Α 7παϊοϊου!ν σοπιρ ]εα ῬοΟΚΚ ννΪοἢ νν1}} θὲ Του νον σοηνεηϊεηι."--- δελοοζηεαςζε7. 
ὟΝ ε Κπονν πὸ ὕῬοοκ οὗ {Π15 οἰδϑβ Ὀείίεσ Πιςεά ἴοσ τι56 ἴῃ {Π6 ΒΙ ΠΟΥ ἔουπηβ οὗ βοῇ οἱ ϑ.᾽ ---- 

σπατγαάἼζατι. 

ΤΑΟΙΤῚ ΑΟΘΕΙΟΟΙ.Α. νὰ Τηἰγοἀποϊίζοη, Νοῖος, Μδρ, εἴο. Βγυ ΚΕ. Ἐ᾿ 
ΌΑγΙβ, Μ.Α., Αϑϑιϑίαηι Μαβίογ αἱ Ννευγηοιῃ ΟΟ]]θσο, οὐγοτυγ ὅσο. 2-. 

ΤΑΟΙ͂ΤῚ ΘΕΕΜΑΝΙΑ, ΒΥ [6 βαπηβ ἘαΪοσ. ογοτυγὶ ὅνο. 25. 

ἨἩΒΕΒΟΘΟΤΟΞ: ἘΑΘΥῪ ΒΕΙ ΕΟΤΙΟΝΘ. ΜῈ Μοσαρυΐασγ. ΒΥ Α. Ὁ. 
ΓΙΌΡΘΕΙ,, Μ.ΔΑ. 2: α2. ϑυνο. τ-5. 64. 
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ΞΕ ΕΟΤΙΟΝΒ ΕἙΈΟΜ ΤῊΝ ΟὈΥΒΘΕΥ. ΒΥ Ἐ. Ὁ. 5ΤΟΝΕ, "ἽΜΟΆΙ; δ τ 
᾿Αϑϑιϑίαηι Μαβίεγ δἱ Εἴοῃ. Ζ:αΐ. ϑὅψυο. το. 6. 

ΡΙΖΑΘΤΟΞΒ: ἘΗΞΡᾧ ΟΑΡΤΙΝΙ. -Ααδρίδα ΤΟΥ ΟΕ ΕὌΥΠΙΒ ὉΥ 1. Ε΄ ΒΡ ΕΕΈΒΕ, 
Μ.Α., Ιαΐβς ΕἙΠονν οὗ 51. Τ᾿ οἤ π΄ 5, (δι τ ᾶσθ τς. δά. 

ΘΕΜΟΘΤΗΒΝΕΞ ΑΟΑΙΝΒΘΤ ΟΟΝΟΝ ΑΝ} ΟΑἸ1 101. ῈΡ. Ἐπιιοα 
Νοῖεβ δῃα Ψοοδθααγυ, ὈῪ Ἐς ΘΑΈΒΥΥΙΝ ΘΥΙΕΊ, Μ.Ά., ΤΟΥΠΊΘΓΙΥ ΘΟΒΟΪΔΓ 
οὗ Οαδθθη᾿ 5 Οοϊϊορα, Οχίογά. “παῤ. ϑυο. 25. 

ΕΧΕΒΟΙΘΕΞΟ Ν᾽ ΤΑΤῚΝ ΑΟΟΙΘΕΝΟΙ,. Βν 5. Ἐς. ΝΊΝΒΟΙΥ, Αϑϑιϑίδης 
Μαβίεγ ἴῃ Ομ γιϑί᾽ 5 ΗΠ οϑριίαὶ. ὄὥγοτυρ 8νο. το. δά. 

ΑΠ εἸθπιθητασν ὈΟΟΚ δἀδρίβα ἔοσ Τονγεσ ΒῸΥΠΊΒ ἕο Δοσοπιρδην ἴΠ6 5Ποσίοσ 1 δ Ε1 ῬὈΥΪτηαυ. 
ΘΚΊ ΓΑΙ αὐγδηρεα. --σέαςροτυ Πεγαζά. 
“Ασομπγαῖβ δηὰ νγ6}} αυγαηρ εά.---  ἐλεγιεδτε7,ε. 

ΝΟΤΕΞ. ΟΝ. ΟΕ ΕΚ ἈΝ ΤὩΑΤΥ͂Ν. ΒΥΝΤΑΧ. να Βανι. 
ΘΚΕΕΝ, Μ.Α., Αϑϑιϑίαπι Μαβίου αἱ ΕαΙΡΌΓΡῊ Δοδάεξχην, ἰαΐα ἘῈ]ονν οὗ 
51. ]οῃπ5 Ὁο!αρα, Οχοη. ὄὔοτυρ δυο. 35. δα. 

Νοῖεβ. δπά Ἂχρίδπαίίοηβ οἡ {8ε οἢϊεξ αἰ βου 65. οὐ ατεεὶκς ἀπά Τιαιΐη ϑυπίαχ, ἢ 
ΠῸΠΊΘΓΟΙΙΒ ῬΑΒΒΆΡ᾽ 65 ἴου Ἔχεσοῖβθ. 

ἐΘΌΡΡΙΙ6ς ἃ ΚΔΡ ἴῃ δεἀποδίϊοηδὶ Π{εγαΐζαγα. --ἰ σὐἸασροτυ εγαζά. ΡΡ ΞΔΡ 

ΘΕΒΜΑ͂Ν 
Α ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ ΟΕΕΜΑΝ ΑΚΑΜΜΑΙΚ, ΒΥυΗ. ΡῈ Β. ΕἸΒΒΙΝ5, ΠΤ λῖι., 

Μ.Α., Αϑβϑϑιβίδηϊ Μαβίεγ αἱ Νοίρῆαπὶ ΗΘ ϑοῆοο]. Ογότυ 8 ο. τς. 6. 

αΕΕΜΑΝ ῬΑΘΒΑΘΕΚ ἘῸΝ ὈΝΘΕΕῈΝ ΤΕΑΝΒΙΙΑΤΊΙΟΝ. ΒΥ Κ᾿ 
ΜΌΣΕΕΝ ακαυ. ογοτυμ ὅυο. 425. δά. 

ΘΟΙΕΝΟΕ 
ΤῊΝ ΜΝΟΚΙῸ ΟΕ ΒΟΙΕΝΟΒΆ. Τποϊαάϊηρ ΟΠεατηϊβίσν, Ηθαΐ, Τἰρῃΐ, ϑοπηᾶ, 

Μαρπείίβεη, ἘἸθοίγοιῖν, Βοίαην, Ζοοϊορυ, Ῥηγβίοιοσυ, Αβίγοποτηυ, αηᾶ 
(ἀὐϑοίορυ. ΒΥ ΒΕ. ΕΣΙΙΟΤῚ 5ΤΕΕΙ, Μ.Ά,., ΝΟ ΒΙ αὖ ὙΠ ΒΘ ΟΤΙΞ. 
,ϑεεογαί Ξαϊζέϊογε. (γοτυγε ὅϑο. 425. 66. 

ΕἸΕΜΕΝΤΑΕΒΥ [ΤΘΉΗΤ. ΒΥ Β. Εἰ 5ΤΕΈΕΙ. ὙΝΪ πυταθγους ΠΙυβίγαϊίοπβς 
Ογοτυῦ ὅνο. 4-. 64. 

ΕΝΟΘΙΙΘΗ 

ἘΕΝΟΙΙΒΗῊ ΚΕΕΟΟΚΝΌΒ. Α Οοπιραηΐοη ἴο {πΠ6 ΗἰβίοσΥ οἵ Εηραπα, ΒΥ 
Η. ἘΞ ΜΑΙΡΕΝ, Μ.Α. Οοτυλ ϑυο. 5“ς. 6α. 

Α Ῥοοκ ψῃῖοἢ αἰπις δὲ σοποεηίγδαιηρ ᾿ηϊογτηδίϊοη προὴ ἀδίεϑ, σεηβαίοσν, οἴποίαϊς, σοη- 
ϑεϊτατίοπ8] ἀοσππηεηΐς, εἴσ., γν ΒΙΟἢ 15 ἀβαδ}ν Γουηα ϑοδίτζεγεα ἴπη ἀἰϊσγεης νο]πη6β. 

ΤΗΕ; ἘΝΟΤΙ͂ΒΗ ΟἸΤΊΖΕΣΝ :: ΙΝ ΕΙΔΗΊΤ 5 ΑΝΌ ΌΤΙ ΒΚ ΕΠ πὸ 
ΜΊΑΤΌΕΝ, ΜΑΣ Τρ 6: 

Α  ΘΙΘΕΞΥ ΟΕ. ΘΕΌ ςΓΤΙΝΕ ΤΌσΙῸ, ΒΥ 7]ΟΗ͂ΝΘΟΝ ΒΑΒΈΕΗ, πον 
Ογοτυγι ὅϑο. 425. 6ώ. ἶ 

ΤΕΈΞῚΤ ΟΑΚΌΒΊΙΝ ΕΓΙΙ. ΑΝῸ ΑἸΒΒΕΑ. Βγυ Ὁ. 5. ΓΑΙ ΡΕΚΎΟΟΙ, 
Ηβδατηδβίου οἵ [πΠ6 Νοστηδὶ ὅοῆοοι, ἘΝ ΙΠΡΌΓΡΏ. 1η [ἢγεα Ῥβοῖκοίβ οὗ 40, 
ἢ ΑἼδνγεῦβ. 15. 

“ «“οἐ οἥ εαγάς 707 αὐἀναγιεοα τ115 171 οἠοηεοηέαγγ σελοοῖς. 

ΤΠΕν ῬεδΥ 811 [πΠῸ6 τηδυῖκβ οἵ Πανίηρ Ὀθεη ργερατγεά Ὀν ἃ ἴθββομοῦ οἵ Ἔεχρευίεποα πὸ 
Καονβ {πῸ ναϊὰς οὗ σαυεῖα]! σγδάϊηρ δΔπ4 σοπβίαπί γερθιϊτοη. ΘῈ ΠῚ5 Δ΄ ΒΡ ΘΟ ΔΙ Ϊν 
ἰηϑοσίβα ἴο τηθθὲ 411 κε ὶν απο εβ. ὙΠῈ ΡΑρεῖβ δεῖ δὲ ἐπε νατίοιιβ. ῬΡΈ ]Ϊς 
πἀμδι νὼ Βανε Ὀβεῃ ἰδύβεὶν ἀσαννη ὩΡΟΠ ἴπ ῥσεραγίηρ {μ6 ὀατάϑ.᾽ -- Οζασροτυ 
Τεγαζά. 
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Εάτιδά Ργ Η. ΡῈ Β, ΑΕἸΙΒΒΙΝΞ, Ὁ.1αι|., Μ.Α. 

ΒΕΙΤΙΞΒΗῊ ΟΟΜΜΈΕΒΟΕΝ ΑΝῸ ΟΟΙΟΝΙΕΞ ΕΕΈΟΜ ΕΙΙΖΑΒΕΤῊ ΤῸ 
ΨΙΟΤΟΕΙΑ. ΒΥ Η. ΡῈ Β. ΟἸΒΒΙιΝ5, [.1.11|., Μ.4. 25. .ὄ ϑεεομαῖ 4,20). 

ΟΟΜΜΈΕΆΕΟΙΑΙ, ἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΡΑΡΒΕΒ. Βζυ Η. ΡῈ Β. ΑἸΒΒΙΝΒ, 
ἘΣΎ ΜᾺ, πὸ δ, 

ΤΗΕ ΕΟΟΝΟΜΙΟΒ ΟΕ ΟΟΜΜΕΈΟΘΕ. ΒΥ Η. ΡῈ Β. ΑΕἸΒΒΙΝ5, Π.1μ{{., 
ΜΆ, ἐπτα δά. 

ΕἘΕΒΝΟΗ ΟΟΜΜΒΕΈΟΙΑΙ, ΟΟΕΒΕΕΞΡΟΝΌΒΝΟΕ. Βγν 5. Ε΄ ΒΑΙΙΥ, 
Μοάδθτῃ [αηρααρα Μαβίεσ αἱ 16 Μαδῃομαβίον Οὐδ ϑΟΠΟΟ]. 25. 
,ϑεεογαὶ Εἰ ατέξογι. 

ΘΕΕΜΑΝ ΟΟΜΜΕΈΟΙΑΙ, ΟΟΚΕΕΕΒΡΟΝΌΒΝΟΙΝ. ΒΥ 5. ἘΞ ΒΑΙΜ, 
25. 6α. 

Ἁ ΕΕΈΕΝΟΗ ΟΟΜΜΈΞΒΟΙΑΙ, ΕἘΒΑΌΕΕΝ. ΒΥ 5. Βὰ ΒΑΙΙΥ. 25. 
ΓΟΟΜΜΕΈΟΙΑΙ, ΘΕΟΘΒΞΒΑΡΗΥ͂, Μὰ βρθοῖαὶ σγαΐίθγεποα ἰο {86 ΒΒ. 58 

Ἐτηρίσθο. ΒΥ 1,. ΔΝ. ΤΥΡῈ, Μ.Α., οὗ 186 Αοδάβδιηυ, αἰαβρονν. 25. 
,ϑεεογα Εαϊέζογι. 

Α ΡῬΡΕΙΜΕΒΝ ΟΕ ΒΟΌΒΙΝΕΘΚ. ΒΥ 5. ΙΔΟΚΘΟΝ, Μ.Α. τς δά. ,ϑϑδεομαῖ 
Εαϊέτορ. 

ΓΟΟΜΜΕΆΈΟΙΑΙ, ΑΕΒΙΤΗΜΕΤΙΟ. Βγυ Εἰ α. ΤΑΥΙΟΕ, Μ.Ὰ. 1:9. 6. 
ΡΕΕΟΙΒ ΝΕΙΤΙΝΟ ΑΝῸ ΟΕΕΙΟΕ ΟΟΒΕΒΕΒΞΡΟΝΌΕΝΟΕ., ΒΥ ἘΦ Ἐ,. 

ΨΝΗΙΤΕΙΕΙΌ, Μ.Α. 25. 

γ ΟΗ ΚΘ ΒΥ Α. Μ. Μ. ΘΤΕΡΜΑ͂Ν, Μ.Α. 

ΙἹΝΙΤΙΑ ΤΑΤΙΝΑ: Εαϑυ 1,65ϑοηϑ οὐ ΕἸθηθηΐαυυ Ασοϊάθποθ «ϑδεοχα Καζέϊοι. 
Ζεα. ϑνο. τ-. 

ΕἼΚΒΤ ΤΑΤῚΝ ΤΈΘΘΟΝ5. Δ οιωγίζ Ἐαϊίομ. Ογοτυγι ϑὅψο. 25. 

ΕἸΚΘΤ ΤΑΤῚΝ ΚΕΒΑΌΒΕ. νὴ Νοίεβ δααρίβα ἰο 1πΠ6 ϑῃοσίθσ 1,δἰΐῃ 
ῬγΠΊΟΓ δηα Ψοσαθυϊαγν. Ζομγίζ ξαϊζέϊογ γουϊσεα. τϑηηο. τς. 6. 

ΕΑΒῪ ΒΕΓ ΕΟΤΙΟΝΒ ΕΕΟΜ ΟΑΕΒΘΑΝ. Ῥατῖί 1. μα εϊνοιίίδη νυ. 
,ϑέεογιαῖ Ξαϊέϊορ. τϑηιο. τ5. 

ΕΑΘῪ ΒΕ ΕΟΤΙΟΝΒ ΕΕΟΜ ΤΙΝΎΥ. Ῥαῖὶ τ. ΤὨΘ Κίηρϑ οἵ Βοπιθ. τϑ770. 
15. 6. 

ΕΑΘῪ ΤΑΤῚΝ ΡΑΘΒΘΑΘῈΚ ΕῸΝ ὈΝΒΕΕῈΝ ΤΕΚΑΝΒΙΆΑΤΙΟΝ, μῆᾷᾳ 
Ἐαϊέζογι. Φεα2. δυο. τς. Θά. 

ΕΧΈΜΡΙΙΑ ΓΠΑΤΙΝΑ, ΕἸγβί [.6550}5 ἴῃ Τ,αἴη Αοοίάδησθ. ΜῈ Μοσδθυ]ατνυ. 
Ογοτυγι ὅνο. τ-. 

ΕΑΒΘῪ ΓΑΤῚΝ ἘΧΕΕΒΟΙΘΕΞ ΟΝ ΤΗΝ ΒΥΝΤΑΧ ΟΕ ΤῊΗΒΞ ΒΗΟΒΝΤΕΝ 
ΑΝῸ ΚΕΕΝΙΒΕ. ΓΤΑΤῚΝ ΡΕΙΜΕΙΝ, ΜΝ Νοσαθαϊαγγ. «δέσει ἀγα 
εἤεφαξεγ Ξαϊέϊογε γ6-τογήέζεγι. ΟἸγοτυγι ϑνο. 15. δα. Ἰ᾿ϑϑαθα ἢ (η6 οσοηβοηΐ 
οἵ Ὅτ, Καηπεάνυ. 

ΤΗΕ ΤΑΤῚΝ ΟΟΜΡΟΝῸ ΒΕΝΤΈΕΈΝΟΕ : Επ|ε5 δηᾶ Εχεγοῖθθβ οὐ γοτυ)ῖ 
ϑ8ύο. 15. 6α. ΜΙ Νοοαθα]αγγ. 25. 

ΝΟΤΑΝΌΑ ΟΑΕΌΑΜ : Μι|βοο)δηθουῦβ Γαἰη Εἰχογοῖσθϑ οα Οοπησηοη Επ]65 
Πα Ιαἴοτη5. 7 λ1γα Ἐαϊέϊογι. “εαῤ. ϑυο. τς. Θά. ΜΜΊ Μοσαρυϊαγν. 2-. 

ΓΑΤῚΝ ΝΟΘΟΑΒΌΙΑΚΙΕΞ ΕῸΝ ΒΕΡΕΤΊΙΤΊΙΟΝ : Ατγαηρβά 'δοοογαϊηρ ἴο 
ΘΌΡ]Θοῖθ. «ϑευεηέζ Εαϊίδογι. “εαύό. ϑυο. τς, 64. 

πττττ τ ττττττ πο στσττττττττ-------ς--ς--ς-ς-----.-------ς-ς-ς.-ς----- --- - Ὃ΄“ἐἘὁὌὈ τ΄΄!ἴἷ΄ἷἵἃ“ἷἵἷἑἕἵἕὯἕ ὃ. ὁ ὁ ὃὁ:ι5ι.͵.͵. 
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Α ΝΟΟΑΒΌΤΙΑΑΒΥ ΟΕ ΓΠΑΤῚΝ ΙΌΙΟΜΒ5 ΑΝῸ ΡΗΚΑΘΒΕΞ, στϑηῖο. «ϑδοογαῖ 
ἘΘΊ ΣΘΆΣ.  Ἴ5. 

Ξ5ΤΈΒΒ ΤῸ ΟἸΈΕΣ ΕΚ, εἰ Ὑ8720.. ἘῸ ῸΣ 
Α ΒΗΟΞΒΤΕΝ ΑΕΒ ΕΚ ΡΕΙΜΕΝ. Ογοώῇ ϑὅνο. 15. 64. 

ΕΑΒΥῪ ΘΟΕ ΕΚ ΡΑΘΘΑΘΕΚ ΕῸΚΝΚ ὈΝΒΘΕΒΕΝ ΤΕΑΝΘΙΙΑΤΙΟΝ. ζΖκεγά 
Εαϊέίον ιουϊδεά. Ζεα. ϑὅνο. τς. 64. 

ΘΕΕΕΚ ΝΟΟΑΒΌΙΑΝΙΕΒ ΕῸΚΝΚ ΚΕΕΡΕΤΙΤΙΟΝ. Αὐτγαηρεα δοοοσαϊηρ ἴο 
ΘΌΡ]Θοίβ. «εσομα Εαϊέου. ρα. ϑϑο. τὸ. 6. 

ΘΒΕΕΕΚ ΤΕΞΒΤΑΜΕΝΊΤ ΒΕ ΕΟΤΙΟΝΘ. Ἐὸγ {Πε αδ6 ὁῇ ϑοῆοοῖβ. Ζ.:γα 
Εαλέδορ. ΜΈΓ Τπἰτοάποίίοη, Νοίθβ, αηα Ψοσαθαϊατυ. ἤιεαῤ. ϑυο. 25. 64. 

Ξ5ΤΈΡΒ ΤῸ ἘΕΕΈΝΟΗ. 727, ἘΠ το,. Ἰ8720.. 86. 
ΕἸΒΒῚ ΕΕΕΝΟΗ ΤΈΘΘΟΝΒ. Ζ.12γα Ξαλξέογ ᾿ουϊξδοα. (γοτο ϑυο. 15. 
ΕΑΒΥῪ ΕΒΕΝΟΗ ΡΑΘΘΑΘΕΚ ΕῸΝ ὈΝΘΒΕΝ ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ, ζΖ1γά 

Ἐαιίζέογι γευξεθα. Πεαΐ. ϑυο. το. 6. 

ΕΑΒΥῪ ΕΕΕΝΟΗ ἘΧΕΒΕΟΙΒΕΚ ΟΝ ἘΠΕ ΜΕΝΤΑΚΝΥ ΒΥΝΤΑΧ, νη 
ΜοοαΌααγγ. ὡδεεογαῖ αϊέζορ. Ογοτῦν ὅυο. 25. 6, ἹΚΕῪΥ 55, πε6ΐ. 

ΕΝΕΈΝΟΗ ΝΟΘΟΑΒΌΤΙΑΒΙΕΞ ΕῸΚ ΚΕΡΕΤΙΤῚΟΝ : Αὐγαηρθαᾶ δοοοσγαϊηρ ἴο 
Β.Ρ]Θοῖβ. δέχ Ξαϊέϊορ. δεωΐ. ϑνο. 1:5. 

δ0Η00ι ΕΧΑΜΙΝΑ͂ΤΙΟΝ 8ΕΠΙΕ8 

ΕΊΤΕ ΒΥ Α. Μ. Μ. ΘΤΕΘΜΑΝ, Μ.ΑᾺ. οοτυν ϑυο. 42-:. 6(. 

ΕΒΕΝΟΗ ἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ῬΑΡΒΕΒΊῚΙΝ ΜΙΒΟΕΙ ΤΑΝΕΟῦΒ ΟΒΑΜ- 
ΜΑΒΝ ΑΝΌ ΙΘΙΟΜ5. ΒΥ Α. Μ. Μ. ΞΤΕΌΜΑΝ, Μ.Α. δληρί Ἐαζέζογι. 
Α ΚΕΥ, ἰ᾿ἰβδϑυβρᾶ ἴο Τυΐοῦβ πα Ῥυϊναία ϑίπαθηϊβ οὐΪγ, ἴο θὲ Πβᾶ οἱ 
ΔΡΡΙοδοη ἴο ἴη6 ῬαΡΙΙ5ηθΥβ. “οτγέλ Εαϊζέογι. (γοτογε 8υο. 65. "6Ζ. 

ΤΑΤῚΝ ἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ῬΑΡΒΕΚ ΙΝ ΜΙΒΟΕΙΑΝΕΟΙΣΒ ΘΒΑΜ- 
ΜΑΚΝ ΑΝ ΙΌΙΟΜ5. Βγυ Δ. Μ. Μ. ΞΘΤΕΌΜΑΝ, Μ.Ὰ. ᾿ρλέᾳ ΞΕ αλξέοι. 

Κεὺυ (Ζλϊγα Εαϊέηογ) ἰϑϑιαεα δ5 αθονθ. 6:. μεί. 

ΘαΕΕΕΚ ΕἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΡΑΡΕΒΕΚ 1Ν ΜΙΒΟΕῚ ΤΑΝΕΟΙΣ ΟΒΑΜ- 
ΜΑΚ ΑΝ} ΙΌΡΙΟΜΒ5. ΒΥ Α. Μ. Μ. ΤΕΈΌΜΑΝ, Μ.Α. χη ΕαϊΖζέο». 
ΚεΥ (εεογαῖ ΚΕ αἸἸΖ71071) ᾿Ισϑαθα ἃ5 ἀθονθ. 6-. 2162. 

ΘΕΕΈΜΑΝ ἙἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΡΑΡΕΕΒῚῚΝ ΜΙΒΟΒΙ ΤΑΝΕΟΤΙΚ ΘΕΒΑΜ- 
ΜΑΚΑΝΌῸ ΙΡΙΟΜ5. ΒΥ Κ.]. ΜΟΕΊΙΟΗ, Μαποβαβίεσ. δά Ξαϊέίο»ι. 

Κεὺυ (ϑερογαῖ Παϊέϊογ) ᾿Ἰϑδϑθα αἃ5 αῦρονθ. 6-. μεΐ. 

ΠΙΒΤΟΕΝΥ ΑΝῸ ΘΕΟΘΚΒΑΡΗΥ ἘΧΑΜΙΝΑΤΊΙΟΝ ῬΑΡΕΙΘΒ. ΒΥ: ΕἸ- 
ΞΡΕΝΟΕ, Μ.Α., ΟΠ ἤοη Ο]]6ρθ. «ϑεεογα ΠΕ α]Ζέογι. 

ΘΟΙΕΝΟΙΝ  ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ῬΡΑΡΒΕΘΚ. ΒΥ Ε. Ἐς ΘΤΕΕΙ, ΜΙΆ 6 5- 
Ομιοῖ Ναίαγαὶ βοίδηοα Μαβίεσ, Βγααίογα Ἑσαιηγηδυ ϑοῆοο]. 7251 Ζτυο" ψοΐς. 

Ῥδει πα Ὁ δ δῦ ΒΡ αΥ τι; ῬΉΜΒΙ65, 

ΘΕΝΕΚΒΑΙ, ΚΝΟΥΝΠΕΌΘΕ ἙΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΡΑΡΕΕΒ. ΒΥ Α. Μ. Μ. 
ΞΤΕΌΜΑΝ, Μ.Α. Ζ7.1γαά ξαϊέζορ. 
ΚεΥ (ϑεἊογαῖ ΚΕ α1{1021) ᾿ϑδϑεα 5 αθονθ. 77.5. 62. 

Ρυϊηϊεά ὃν Τ᾿ δηὰ Α. (ΟΝΒΘΊΤΑΒΙΕ, Ρυϊπέεγβ ἰο Ηοὺ Μαϊεϑίν 
δὲ {π6 Πα ΡΟΣΡῊ ΤΠ ηϊνεγϑιεν Ῥυθϑ5 



ἢ Υ 
ἷ ὟᾺ 
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᾿ ᾿" ᾿ ͵ Γ ᾿ μὴ Δι ἀν ν ἃ 

᾿ Ἷ ᾿ ἜΣ": ᾿ ᾿, ΡΣ ΧΩΝΦ ᾿ 
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ΘᾺ ΒΡ 

Αὐῆπον Βναργ τ 5 ΒΘΠΟ]α σε ἀδέρι 

ὕπνο εὶιν οἱ Τοιοιίο 
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ΚΕΜΟΨΕ 
ΤΗΕ 
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ΕΒΟΜ 
ΤΗΙΒ 
ΡΟΟΚΕΤ 

ΔΆΜΕ δ βορρογγε ΕΒ. 

Ϊ 

ΑοπλοΤίργασν Οαγά Ροοκοῖ 

ὕπάοσς Ραῖ. “οί. [πάᾶοχ Ε116᾽ 

Μδϑδάο ὃν ΠΒΕΛΑΕῪΥ ΒΌΚΕΑΌ 
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